


আনন্দবদ্ধনাচাধ্য-প্রণীত 

ধবন্যালোক 

আচাধ্য অভিনবগুপ্তবিরচিত 

লোচন 
(মূল ও সটীক অনুবাদ ) 

11 
এ. মুখাজী ত্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ 

কলকাতা - বোন্ধে ' দিল্লী * হায়দ্রাবাদ 



প্রকাশক : 

রাজীব নিয়োগী 

এ. মুখার্জী আগ কোং প্রাঃ লিঃ 

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ত্রীট 

কলিকাতা ৭৩ 

দ্বিতীয় সংস্করণ : 
পৌষ ১৩৬৪ 

মুদ্রাকর : 

শ্রিশিবনাথ পাল 

প্রিণ্টেক 

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন 

কলিকাতা ৪ 







ভূমিকা 
আনন্দবদ্ধনের ধিবন্তালোক' ও তাহার অভিনবগুগ্র-বিরচিত “লোচন" টীকা সংস্কৃত 

অলঙ্কারশাস্ত্রের সবশ্রেন্ গ্রন্থ । ব্যাঁকরণে যেমন 'পাঁণিনি ও পতঞ্জলির “মহাতাস্তু 

অলঙ্কারশাস্ত্রে তেমনি 'ধবন্যালোক' ও “লোচন?। 

ধবন্ঠলোক' রচয়িতা আনন্ববদ্ধনাচার্য্য গ্রীষীয় নবম শতাব্দীতে কাশ্মীরে রাজা 
অবস্তিবন্মীর রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৮৫৫-৮৮৪) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়'ছিলেন | তদ্বিরচিত 

'ধবন্তালোক" চারিটি উদ্দ্যোতে বিভক্ত । প্রত্যেকটি উদ্ব্যোতেই কতকগুলি পদ্ধে 

লিখিত কারিক! আছে । এই সংক্ষিপ্ত কারিকাগুলি গন্ে রচিত বৃত্তিতে ব্যাখ্যাত 

হইয়াছে । আনন্বর্দনের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে গ্রীষ্ীয় দশম শতাব্দীর শেষ 

ভাগে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত প্রসিদ্ধি 

লাভ করেন। তিনি নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; বিশেষ করিয়া কাশ্মীরীয়. 

শৈবদর্শন সম্বন্ধে তীহার রচন। প্রামাণ্য ধলিয়! স্বীকৃত হয়। পরবর্তী লেখকের! 
তাহাকে “অভিনবগুপ্ত তাতপাদীঁচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন । তিনি “লোচন'-টীকা 

লিখিয়া ধ্বনিবাদকে সম্পূর্ণত৷ দীন করেন । 
প্রথমেই সন্দেহ জাঁগে, ধবন্তালোক"গ্রন্থের যে দুই অংশ আছে--কারিকা 

ও বৃত্তি তাহারা একই লোকের রচনা কিনা। কেহ কেহ মনে করেন যে 
কারিকা-অংশ আনন্দবদ্ধনের পূর্ববস্তী কৌন লেখকের কীন্তি; আনন্দবদ্ধন বৃত্তি 
যৌজন৷ করিয়া ইহাকে প্রচ্গরিত করিয়াছেন । অভিনবগুপ্ত স্বীয় টাকার নাম 

দিয়াছেন “সহৃদয়ীলোঁক লোচন” | ইহা হইতে মনে হয় যে মূল গ্রন্থের আর এক 
নাম ছিল 'সহৃদয়ালোক' এবং এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে কারিকা অংশের 

লেখকের নাম “সহদয়* । অভিনব কোন কোন জায়গায় কারিকা-কাঁর বা মূল 

গ্রস্থকারের সঙ্গে বৃত্তিকারের বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ 

মনে করেন । কিন্তু অভিনব লিখিয়াছেন আনন্দবর্ধনের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে। 

নেখক হিসাবে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব যত অবিসংবাঁদিতই হউক না কেন, অনেকে মনে 

করেন যে আনন্দবদ্ধন কতটুকু নিজে লিখিয়াছিলেন ব1 না৷ লিখিয়াছিলেন সেই 
বিষয়ে তাহার মত প্রামীণ্য হইতে পারে না। অপর কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি 

আনন্দবর্ধনকেই কারিকা'র রচগ্মিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তাহাদের মতে 



[১০]. 
অভিনবের রচনণর মধ্যেই এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাইবে । তবে “লোচন-টাকার 
কোন কোন স্থলে কারিকা-কার ও বৃত্তিকার যে পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন 

তাহার কারণ এই যে অভিনব কারিকা ও বৃত্তিনিহিত যুক্তির ক্রম দেখাইতে 
চাঁহেন। এই মতানুসারে, বাস্তবিক পক্ষে পার্থক্য করা হইয়াছে কারিকা ও বৃত্তির 

মধ্যে, কারিকা-কারও বৃত্তিকারের মধ্যে নহে । 

এঁতিহাসিক তত্ব অন্বেষণ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এই প্রশ্নের 

উল্লেখ করিয়াই এই প্রপন্গের সমাপ্তি করিলাম। তবে একটি কথ মনে হয়। 

অভিনবগ্ুপ্ত বহু গ্রন্থকীরের নাঁমোল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দবর্দন ছাড়া যূল 

গ্রন্থের যদি কোন লেখকের কথা তাহার জানা থাকিত তবে তাহার কথা তিনি 

আরও স্পষ্টভাবে বলিবেন না ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়। মনে হয় না । ধাহারা এই 

বিষয়ে অন্ুসন্ধিৎস্থ তাঁহার মহামহৌপাধ্যয় পি. ভি. কানে ও ড্র শ্রীযুক্ত স্থশীল 

কুমার দে'র রচনা আলোচন। করিয়া দেখিবেন। ধ্বনি-তত্বের অতিশয় তীক্ষ ও 

আধুনিক রুচিসম্মত ব্যাখ্য। দিয়াছেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত “কাব্য-জিজ্ভাসা? গ্রন্থে ; 

তীহার রচনা পড়িয়াই আমি এই পথে আকৃষ্ট হই। বর্তমান ভূমিকার শেষ পর্য্যন্ত 

পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাঁইবেন যে শ্রীযুক্ত অতুলবাবুর মত ও ব্যাখ্যা এবং আমার 
মত ও ব্যাখ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কিন্ত “কাব্যজিজ্ঞাপা'র গ্রন্থকারের 

কাছে আমার কৃতজ্ঞতা সর্বাধিক | 

মহাঁমহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্ঘ মহাঁশয়ের নিকট আমি 
'ধবন্তালৌক" অধ্যয়ন করি । আর এই গ্রন্থরচন!র অ-ভযানে প্রতি পদক্ষেপে সতীর্ঘ 
শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্যের নিকট হইতে সাহাধ্য পাইয়াছি। এই স্থযোগে তাহাদের 

কাছে আমার খণ স্বীকার করিতেছি । 

(১) 
কাব্য ও সাহিত্য শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি । “সাহিত্য'-কথার অর্থ এই যে তাহার 

মধ্যে শব্দ ও অর্থের সংযোগ হইয়াছে । কাব্য ও সাহিত্য যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি 
করে তাহাঁরও বৈশিষ্ট্য এখানেই পাওয়া যাইতে পারে। নিসর্গসৌন্দ্য্য মানুষের 

সৃষ্টি নয়; তাহ! সাহিত্য ও সকল প্রকার শিল্পকলার সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক । সঙ্গীত 
শব্ময়, কিন্তু সঙ্গীতের শব্দে অর্থ থাকিবার প্রয়োজন নাই, অধিকাংশ সময় অর্থ 

থাকেও না। চিত্রকলা, স্থপতি-শিল্প প্রভৃতিতে শব্দের প্রয়োগ হয় ন] এবং 



| ১১] 

তাহাদের যদি কোন অর্থ থাকে তাহ৷ শব্দার্থ নহে। স্ৃতরাং সাহিত্যের যে সৌন্দর্য্য, 
শব্দ ও অর্থের পথেই তাহার হুত্রের সন্ধান করিতে হইবে । 

আমর। শব্গুলি যে পর পর পাঁজাইয়। যাই তাহ" মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য 

থাকে । কোথাও সঙ্জ। খুব জমকালো রকমের হয়, “কবাও হাল্কা রকমের হয় । 

এই সঙ্জার উপায় হইতেছে বর্ণ ও পদের সংঘটনা | কিন্তু বর্ণ ও পদের এই যে 
সঙ্জা- ইহার লক্ষ্য হইতেছে মাধুর্য, দীপ্তি বা ওজস্বিতা প্রভৃতি গুণলাঁভ। এই 

গুণগুলির মধ্যে কোন কোন গুণ কৌন কোন দেশের রচনারীতিতে অধিক পরিমাণে 

লক্ষিত হয় বলিয়া সেই সেই দেশের নামানুসারে রচনার রীতির সংজ্ঞা দেওয়া 

হইয়াছে । কোন রীতিকে বলা হয় বৈদর্তী! কোন রীতিকে বল। হয় গৌড়ী, 
কোন রীতিকে বলা হয় পাঁঞ্চালী ; রচনার কৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপর 

যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাঁহার নাঁম বৃত্তি । উপনাগরিকা, গ্রাম্যা, পরুষা _ 

এই সকল নাম হইতেই ইহাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে । বৃত্তি ও 

রীতি কাব্যশোভার বৈশিষ্ট্যের নীম মাত্র, সেই শোভার রহস্যের সন্ধান তাহারা 

দিতে পারে না। 

শুধু গুণের ব্যাখ্যা করিলেও কাব্যজিজ্ঞাঁসা পরিতৃপ্ত হইবে না। গুণীর ধর্ম 

হইতেছে গুণ, গুণীকে না জাঁনিলে গুণের পরিচয় পাঁওয়া যাইবে না। শুরের গুণ 

শৌর্য্য, দীন্তিমানের গুণ দীপ্তি । কোন বিশিষ্ট অর্থকে যদি কাব্যের আত্ম বলিয়া 
ধরিয়।৷ লওয়া হয় তাহা হইলে মাধ্ধ্যাদি গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়। বর্তমান 

থাকে এইরূপ বল৷ যাইতে পারে । গুণ শুধু নামকরণ নহে, তাহা কাব্যের 

বৈশিষ্ট্যের আংশিক পরিচয়ও বটে। কিন্ত কাঁধ্যশোভার রহস্য প্রকাশ করিতে 

হইলে সেই আত্মার সন্ধান করিতে হইবে গুণসমূহ যাহাঁকে আশ্রয় করিয়! থাকে । 

কাব্য পৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে ইহা অন্ুভবসিদ্ধ ৷ সুতরাঁং রমণীর দেহ যেমন কটক- 

কেমুরাদি অলঙ্কারের দ্বারা শোভাঁসমন্বিত হয়, তেমনি শব্ধ ও অর্থের কৌশলময় 

প্রয়োগের দ্বারা কাঁব্য সৌন্দর্য লাভ করে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । 
কোন সৌন্দর্ধ্যশালী বাঁক্যের বা সন্দর্তের বিশ্লেষণ করিলেই কতকগুলি সাধারণ 

স্থত্রের সন্ধান পীওয়া যাইতে পারে । এই সামান্য ধর্মগুলির সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে। কতকগুলিকে বল] হয় শব্ধালঙ্কার, যেমন অনুপ্রাপাদ্দিঃ কতকগুলিকে বলা 

হয় অর্থালঙ্কার, যেমন উপমা-রূপকাদি । একথা অবশ্যন্থীকার্য্য যে অনুপ্রাস-উপমাদি 
কাব্যের শোভা ব্ধন করে এবং বোধহয় এইজন্যই আমাদের দেশে সাহিত্য 
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তবকে অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়৷ নির্দেশ করা হয়। কিন্তু তবু এই মত 

সম্পূর্ণ বলয়! গ্রাহ্ হইতে পারে না। প্রথমতঃ, অলঙ্কার বলিলে অলক্কীর্য্য 
থাকিবে । কেহ নিজে নিজের অলঙ্কার হইতে পারে না। সুতরাং গুণের 
অন্তরালে যেমন গুণীকে খুঁজিতে হয় তেমনি অলঙ্কারের অন্তরালে অলঙ্ার্য্যকে 

পাইতে হইবে । তারপর অলঙ্কারের ধর্মই এই যে তাহা অবসর মত গ্রহণ ও 
ত্যাগ করা যায়। আবার এমন অনেক রূপসী আছেন যাঁহাঁদের রূপ নিরাতরণ- 

তার মধ্য দিয়াই সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তেমনি এমন কাব্যও আছে 
যাহার মধ্যে কোন পরিচিত অলঙ্কার না থাকিলেও তাহার কাঁব্যসৌন্দর্য্যের অণু- 
মাত্র হানি হয় না। আচাধ্য মম্মটভট এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত শ্লোকটির উল্লেখ, 

করিয়াছেন । 

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 

স্তে চোন্নীলিতমালতীস্থরভয়ঃ প্রৌঢ় কদম্বানিলাঃ | 

সা চৈবাম্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকতে ॥ 

যে নায়ক আমার কৌমার্য্য হরণ করিয়াছিল সে তেমনি আছে; সেই চৈত্র- 

রজনীও আছে, উন্মেষিত মালতীকুম্থমের সৌরভাঁকুল কদগ্ববনের প্রগল্ভ বাঁয়ু 
পূর্বের মতই আছে ; আমিও তেমনি আছে। তবু রেবাঁতীরস্থ বেতস-বৃক্ষের তলে 

স্রতলীলাঁর জন্য আমার চিত্ত উৎকন্ঠিত হয় । 

এই কবিতাটির সৌন্দধ্য অপরূপ, অথচ ইহার মধ্যে কোন অলঙ্কার নাই। 

ইহার সৌন্দর্য্যকে আশ্রয় করিয়া একট? নূতন অলঙ্কারের উদ্ভাবন কর! যাইতে পারে 
বটে, কিন্তু এইভাবে অগ্রসর হইলে অলঙ্কার অসংখ্য হইয়া! পড়িবে, এবং তাহার 

দ্বারা কাব্যসৌন্দর্যের কোন স্থসর্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না । 
রমণীদেহের তুলনাঁটি স্মরণ রাখিলে আর একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া 

অলঙ্কারবাদের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করা যাইতে পাঁরে। অলঙ্কার বাহিরের, 

বস্ত, কিন্তু রূপসীর অলঙ্কারের অপেক্ষা অধিক মনোহারী হইতেছে তাহার লাবণ্য । 

এই লাবণ্য অবয়বসংস্থানের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কিন্ত ইহা অবয়বসংস্থান 

হইতে পৃথকরূপেই পরিগণিত হইর়। থাকে । অলঙ্কার এই পসৌন্দর্ধ্যকে বাঁড়াইয়া 

দেয়, কিন্ত তাহা এই সৌন্দর্য্যের প্রাণ হইতে পারে না। রমণীদেহ অনেক সময় 

অলঙ্কারের বাঁহুল্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়; তখন সৌন্দর্য উপচিত না হইয়া 
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'বরং ক্ষুণ্নই হ্য়। কিন্তু কেহ বলিবে না কোন রমণী লাবণ্যবাহুল্যের দ্বার] ভারাক্রান্ত 

হইয়াছে । তেমনি অনেক কান্যও অলঙ্কারের আতিশয্যে পীড়িত হয়। অথচ 

কোন শ্রেষ্ঠ কাব্যেই সৌন্দর্য্যের বাছল্য হইতে পারে ল!। 

(২) 
এখন বিচার করিয়৷ দেখিতে হইবে শব্দার্থের কোন্ শক্তির বলে কাব্যের 

'সৌন্দর্ষ্ের হৃষ্টি হয়। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাঁক্ : 
কৃতে বরকথালীপে কুমার্যঃ পুলকোঁদগিমৈঃ | 

স্চয়ন্তি স্পৃহা মন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ ॥ 

ভাবী বরের বিষয় আলোচিত হইলে কুমারীরা লঙ্জীয় অবনতমুখী হইয়া পুলক 

উদগমের দ্বারা অন্তঃস্থিত স্পৃহা স্ুচিত করে। এখানে বক্তব্য কথা সহজ, 

সাধীরণভাঁবে কথিত হইয়ীছে। এই অর্থই কাঁলিদীস “কুমীরসম্তব'-কীব্যে এই 
ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন : 

এবংবাদিনি দেবর্ষো পার্থে পিতুরধোমুখী । 
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাঁস পার্বতী ॥ 

'দেবষি নারদ পার্বতীর শিবের সঙ্গে বিবাহের কথা বলিলে পার্বতী পিতার 
পাঁশে অবনতমুখে বসিয়া লীলাঁপদ্মের দল গণিতে লাগিলেন । 

পূর্ব্বোদ্ধত শ্লোকটিকে কেহ শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিবেন না, উহাকে কাব্য বলিয়। 

স্বীকার করিতেই অধিকাংশ পাঠক আপত্তি করিবেন। দ্বিতীয়টি যে সুন্দর কাব্য 

ইহ সর্বববাঁদিসম্মত। ইহার কাব্যত্ব কোথায়? খানিকট। কাব্যত্ব আহত হইয়াছে 

পার্ববতীর পূর্বব ইতিহাস হইতে । যাহারা পার্বতীর তপশ্চ্য্যা প্রভৃতির কথা জানেন 

তাহার! তীহার ব্যবহারের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন । কিন্তু সেই 

পূর্ব ইতিহাসের সঙ্গে “কৃতে বরকথালাপে" পণ্চটি যোগ করিয়া দিলে বিশেষ 
চারুত্বলাভ হইত না। কালিদাসের শ্লোকটি আলোচন! করিলে কয়েকটি বিষয় 

বিশেষভাবে প্রকট হইয়া! পড়ে। ইহার মধ্যে লজ্জা বা স্পৃহার কথা সৌজাস্থজি- 

ভাবে বলা হয় নাই । শুধু যে লজ্জা, পুলক, স্পৃহা প্রভৃতি শব্বই ব্যবহৃত হয় নাই 

তাঁহা নহে; যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের আক্ষরিক অর্থ করিলেও 
সপুলক লজ্জা পাওয়া যাইবে না। অপর যে কেহ অনন্তকাল ধরিয়া লীলাপদ্ন 

' গণনা করিতে পারে, পার্বতীও অন্ত সময়ে লীলাপন্ন গণনা করিতে পারেন। কেহ 
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বলিবে না যে তাহা লজ্জা ব৷ স্পৃহা বুঝাঁইবে। কিন্তু এখানে অধোমুখীনতা৷ ও 
লীলাঁকমলের গণনার নিজন্ব, সহজবোধ্য অর্থ গৌণ হইয়। গিয়াছে এবং সলজ্জ 

প্রেমাতুরতাই প্রাধান্য পাইয়াছে। এই প্রধানীভূত দ্বিতীয় অর্থের নাম ব্যঞ্জন! 

বা ধ্বনি এবং আ'নন্দবদ্ধন-অভিনবপ্তপ্তের মতে ইহাই কাব্যের প্রাণ! 
স্থতরাঁং দেখা যাইতেছে যে, কাব্যে শব্দের ছুইটি অর্থ পাওয়া যাইতে পারে । 

একটি শব্দের সহজ, সাধারণ অর্থ । শবের সৃষ্টি কেমন করিয়া হয় সেই রহস্তে 

প্রবেশ না করিয়াই বল যাইতে পারে যে প্রত্যেক শব্দই একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ 
করে। মনে হয় ইহাই তাহার হৃষ্টির প্রয়োজন । প্রথমে অর্থ ন। প্রথমে শব্দ, 
সেই তর্ক এখাঁনে অবান্তর । ইহা মানিতেই হইবে যে প্রত্যেক শব্ধের সঙ্গেই একটি 

অর্থ গাঁথা! থাকে; ইহাঁকে বলা যাইতে পারে সঙ্কেত। এই সঙ্কেতিত অর্থের নাম 

বাচ্যার্থ। ইহার অপর নাম অভিধা । শব্দ সাক্ষাতভাবে এই অর্থ জানাইয়। দেয় | 
এই অর্থ ও শব্দের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই । 

অনেক সময় অভিধা গ্রহণ করিলে কোন সঙ্গত অর্থ পাঁওয়! যাঁয় না। 

পুরুষসিংহ বলিলে নরসিংহ অবতার বুঝায় না অথচ পুরুষ তো আর সিংহ নয়। 

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যাঁয়_কাঁলে৷ বাজার। আক্ষরিক অর্থ 
করিলে ইহীর দ্বারা মসীকৃষ্ণ বিপণিশ্রেণী বোঝা যাইবে, কিন্তু সেই অর্থ অর্থহীন | 

'কালোশব্দবের ও 'সিংহ-শব্দের মুখ্য অভিহিত অর্থ এখানে বাধিত হইয়াছে । 
'পুরুষসিংহ' বলিলে তেজস্বিত। বুঝিব আর “কাঁলো৷ বাঁজার' বলিলে কি বুঝিব 
তাহার ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন । এই জাতীয় অর্থকে বলে লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থ । 

কিন্ত এই অর্থও বাচ্য অর্থের অঙ্গই। কারণ “কালে বাজার বা 'পুরুষপিংহ' 

বলিলে প্রথমে কষ্কত্ব বা সিংহত্ব বুঝাইয়া পরে দুর্নীতি ও তেজখ্িতা বুঝায় না। 

প্রাথমিক অর্থ বাধিত হওয়ায় অভিপ্রেত অর্থ সৌজাস্থজিভাবে লক্ষিত হয় ; এই 
সোঁজান্থজিভাবে পাওয়। লক্ষিত অর্থের পরেও আর একটি অর্থ গোণতিত হইতে 

পাঁরে, কিন্তু নাও হইতে পারে । আবার “এবংবাদিনি'-_ প্রভৃতিতে এই জাতীয় 
লাক্ষণিক অর্থ একেবারেই নাই, অথচ প্রথম অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দ্বিতীয় অর্থ 

প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে প্রাথমিক অর্থ বাধিত হয় নাই; 
বরং নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় অর্থ আক্ষিপ্ত করিতেছে ।. ফল কথা এই যে, 
লাক্ষণিক অর্থ এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে তাহ। সোজাস্থজিভাবেই প্রকাশিত 

হয়, প্রাথমিক অর্থ ও লাক্ষণিক অর্থের মধ্যে কোন ক্রম থাকে না, কারণ 
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অভিধাষুলক প্রাথমিক অর্থ উদ্বোধিতই হয় না। স্থৃতরাং লাঁক্ষণিক অর্থ বাঁচ্য 
অর্থেরই অন্তর্গত | 

“এবংবাঁদিনি দেবর্ষে” _পছ্যবন্ধটি খাঁটি ব্যগ্রনার নিদর্শন । ইহার বিশ্লেষণ 
করিলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য এবং ব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হইবে। 

বাচ্য অর্থ সাক্ষাৎভাঁবে শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়৷ থাকে; ইহা শব্দের সঙ্গে সম্বদ্ধ। 
ব্্গ্য অর্থ শব্বশক্তিযূলক ও অর্থশক্তিমূলক - উভয়ই হইতে পাঁরে। কিন্তু কোথাও 
ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত নহে। শব্দের সঙ্গে সন্বদ্ধ যে বাচ্যার্থ ইহা 
তাহীর সঙ্গে সন্বদ্ধ । স্থতরাঁং শব্দের বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে খানিকটা 

দূরত্ব থাকে । এই ক্রম সব সময় লক্ষিত হয় না এবং অধিকাঁংশ সময় বাঁচ্য অর্থ ও 

ব্যঙ্গ্য অর্থ পৃথক্ হইয়া! প্রতীতও হয় না । কিন্তু তবু এই দূরত্ব বা ক্রম অবশ্থস্তাবী ৷ 

অধোমুখীনতা৷ ও পদ্মদলগণনাঁর সহজ অর্থের উপলব্ধির পর ব্যঙ্গ্য লজ্জা ও স্পৃহা 
গ্যোঁতিত হয় । 

কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোঁচন। করিলে বাচ্য অর্থ ও ব্যদ্গ্য অর্থের পার্থক্য আরও 

স্পষ্ট হইবে । নিম্নলিখিত গ্লোঁকটি প্রথমে বিচার কর। যাক : 
যেন ধ্বস্তমনোৌভবেন বলিজিংকায়ঃ পুরাস্ত্রীকূতে। 

যশ্চোদ,স্ততুজঙ্গহারবলয়ে। গঞ্ধাং চ যোখধারয়ৎ। 

যন্যাছুঃ শশিমচ্ছিরো হর ইতি স্তত্যং চ নামাঁপরাঃ 

পায়াৎ স স্বয়ং অন্ধকক্ষয়করস্ত্রীং সর্বদৌমাধবঃ | 

( অন্ুবাদ-_-পৃ. ১৩৪-৩৫ ) 

এই শ্লোক বিষণ অথবা শিবের স্তব হিসাবে পড়া যাইতে পাঁরে। কিন্তু একটি 
অর্থ হইতে আর একটি অর্থে উপনীত হইতে হয় না। শব্গুলিই ছুইটি অর্থ 

সাক্ষীতভাঁবে প্রকাশ করে । যেমন “সর্বদৌমাধবহঃ শব্দের দ্বারা 'সর্বদাত। মাধব, 

অথবা 'সর্ধবদা উমাধব” উভয়ই বুঝাইতে পারে । এইভাবে প্রসঙ্গাহুসারে প্রত্যেক 

শবের ব্যাখ্যা করিতে হইবে । একটি অর্থ আর একচি অর্থ আক্ষিপ্ত করিতেছে 

না। ইহার সঙ্গে তুলন। কর] যাঁক্ : 
রম্য ইতি প্রীপ্তবতীঃ পতাঁকাঃ রাঁগং বিবিক্তা ইতি ব্দয়ন্তীঃ | 

যস্যামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধূতিরবলভীবুবাঁনঃ ॥ 
( অন্বাঁদ--পৃ. ১৬৩ ) 

যুবার। বধুদিগের সহিত বলভীদিগকে সেবা করিত, ইহাই এখানে বাচ্য অর্থ। 



[ ১৬ ] 

কিন্ত এই বাচ্য অর্থের বোধের পর আর একটি প্রতীতি ধ্বনিত হয়। তাহ 
হইতেছে এই যে বলভীগুলি বধূদের মতই । “বলীকা” প্রভৃতি শবের মধ্যে যে 
ছুইটি অর্থ আছে তাহাই এই তুল্যরূপতার মূল। স্থতরাঁং মূলক অর্থ এখানে 
ব্যঞ্নার সাহায্যে পাওয়া যাইতেছে এবং বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে খানিকট। 
দুরত্ব আছে। এই দূরত্ব আরও স্পষ্ট হইবে নিঙ্ঈলিখিত দৃষ্টান্তে : 

অত্রান্তরে কুস্থমসময়যুগমুপসংহরন্নজ-স্তত গ্রীত্মাভিধানঃ ফুল্পমল্লিকাধবলাটউহাসে। 

মহাকালঃ। ( অন্ুবাদ্--পৃ. ১৪০) 
এখানে প্রসঙ্গ হইল গ্রীম্মধতুর অভ্যাঁগম। কিন্তু শব্দগুলি এমনভাবে নির্বাচিত 

ও সন্নিবেশিত হইয়াছে যে গ্রীস্মের বর্ণনার অন্তরালে মহীকাঁলাখ্য শিবের মহিমাই 
প্রতিভাত হইয়াছে । ইহা! প্রসঙ্গ-বহির্ভূত এবং বাচ্য অর্থের সঙ্গে অসন্বদ্ধ, কারণ 
কালের সঙ্গে শিবের সম্বন্ধ সাক্ষাতভাঁবে প্রতীত হয় নাই। সেইজন্য বাচ্য অর্থ ও 

ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট । অথচ যুগের সংহরণ করিয়। অস্টহীসের সহিত 

যিনি নিজেকে বিজংস্তিত করিলেন তিনি কালের অধীশ্বর মহাঁদেব ছাড়া আর 

কে হইবেন ? 
বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য অন্তভাবেও বিচার কর! যাইতে পারে? 

বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ ; তাহা শব্দের সঙ্গে প্রসক্ত হইয়৷ থাকে । যে মুহূর্তে কোন পদ 
উচ্চারিত হইবে তখনই একটি অর্থের বোধ হইবে । ইহাকে বল। যাইতে পারে 
শব্দের সঙ্গে অর্থের নিয়ত সম্বন্ধ | কিন্তু বক্তার অভিপ্রীয়ান্ষসাঁরে কোন কোন স্থানে 

এই নিয়তসম্বন্ষবিশিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করিয়া আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হইতে 
পাঁরে। এই আরোপিত, উপাধিক, অনিয়ত সথ্বন্ধকে ব্যগঁনা বল৷ যাঁইতে পারে । 
চন্দ্রের শীতল কিরণ সন্তাপ দূর করে, সন্তাঁপের সৃষ্টি করিতে পারে না। শীতল 

কিরণের ইহাই অর্থ। কিন্তু কোন বিরহী চন্দ্রকিরণ দেখিয়া সমধিক সম্তপ্ত হইতে 
পারে। তাহার পক্ষে শীতল কিরণ শীতলত্ব পরিত্যাগ করিয়া চিত্তদাহ্ সৃষ্টি 

করিবে । চন্দ্রকিরণের সন্তাপক তীক্ষতার কথা যর্দি কেহ বলে, তবে সেই অর্থ 

কোন বিশেষ বক্তার অভিপ্রাব্র-প্রণোদিত হইয়াই প্রতিভাত হইবে এবং বিশেষ 

অধিকারী বোদ্ধাই তাহা উপলব্ধি করিবে । এই বিশেষ বক্তা ও শ্রোতাঁকে বল! 

হয় সহৃদয়; ইহারা একে অপরের কথা বুঝিতে পারে । বিশেষ-অভিপ্রায়- 
প্রণোদিত অর্থ ইহাদের সম্পদ; বাচ্য অর্থ সহৃদয়-অসন্ৃদয় সকলের সম্পত্তি। 

শব্দ ও অর্থের দ্বারা মানুষ যে সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছে তাহাদিগকে 
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মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । কতকগুলিকে বল। যাইতে পারে 
প্রমাণমূলক ইতিহাস ও বিজ্ঞানশীস্্র এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহা এইরূপ হ্ইয়া- 

ছিল, ইহা এইরূপ হয়, ইহা এইরূপ হইবে _-এই জ্ঞান অবান্দিচারী, সকলের সম্পর্কে 
ইহ প্রযৌজ্য, বক্তার অভিপ্রায় এখানে অকিঞ্িংকর, প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষাদি- 

প্রযাঁণসাপেক্ষ। এই জাতীয় শাস্ত্রে শব্দের বাচ্য অর্থই একমাত্র অবলম্বন । 

শ্বীতল'-শব্দে শীতলত্ব ছাড়া অন্য কিছু বুঝাইতে গেলে এই শাস্ত্র সর্ববথা বাধিত 

হইবে। ধুম শুধু যে আগুনের অস্তিত্বই সুচিত করে তাহা নহে, তাহার অন্য খু 
ধর্ম আছে। কিন্তু অগ্রিজ্ঞাপকত্ব ধূমের একটি অব্যভিচারী ধর্ম । অর্থাৎ ধুম 
থাকিলে যে আগুন থাঁকিবে ইহার কখনও ব্যত্যয় হইতে পারে না। ধুম” শব্দের 
এই নিয়ত অর্থই প্রমাঁণ-শান্ত্র গ্রহণ করে । কোন বক্তা যদি মনে করেন ধূমের 
এমন অর্থ গ্রহণ করিবেন যাহার মধ্যে অগ্রিজ্ঞাৌপকতা৷ নাই বরং তাহার বিরোধিতা 

আছে তাহা হইলে তাহা ইতিহাঁস-বিজ্ঞানের ধিষয় হইতে পারে না। এক 
শ্রেণীর প্রমাণ আছে যেখানে প্রথমতঃ মনে হয় যে শুপু ঝাচ্য অর্থই যথেষ্ট নহে। 
দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না অথচ সে স্থলকায় । ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় 
যে দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করে। লক্ষ্য করিয়। দেখিতে হইবে এই অর্থ বক্তার 

ইচ্ছাঁধীন নহে । ইহাঁও প্রাথমিক বাচ্য অর্থেরই অন্তর্গত; এই অর্থ বুঝাইয়াই 
বাচ্য অর্থ পরিসমীপ্তি লাভ করিতেছে । 

আর এক শ্রেণীর শান্তর আছে যাহাঁকে বল। যাঁয়-_-ধর্মশাত্ত্র বা নীতিশান্ত্র। 

এখানে বক্তা কোন কাজে অপর সকলকে নিযুক্ত করিতেছেন। এই শাস্ত্র প্রচারকের 
উদ্দশ্তেনিষ্ঠ বলিয়। সাধারণতঃ ইহা! ইতিহীস-বিজ্ঞানের মত প্রামাণ্য হইতে পারে 
ন]। কিন্ত প্রচারের সাফল্যের উদ্দেশ্তেই প্রচারক নিজের অভিপ্রায়কে গৌণ করিয়া 
বলিতে চেষ্টা করেন যে তাহার বক্তব্য সর্বসাধারণপ্রযৌজ্য ; তিনি এই নীতির 

প্রচারক হইলেও তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ইহার নিয়ামক নহে । ধাঁহীরা ঈশ্বরে বা 
ধর্মশাস্তে বিশ্বাস করেন তাহারা নিজেদের ধর্গ্রন্থকে অপৌরুষের বলিয়। মনে 
করেন ; স্থতরাং ধর্মশাস্ত্র সর্বজনপ্রচারিত, ব্যক্তির ইচ্ছাঁনিরপেক্ষ অর্থ গ্রহণ করে । 

যদি সেই অর্থ ছাড়া অপর অর্থ আরোপ করার চেষ্টা কর! হয় তাহা হইলে ইহার 
সার্বজনীনতা৷ নষ্ট হইয়া] যাইবে । ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্মশান্ত্রের বিষয়ের প্রতি 
লক্ষ্য রাঁখিলেই তথায় বাচ্য অর্থের উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে । যদি বক্তার 

ব। সহৃদয়ের ইচ্ছানুসারে শব্দের অর্থ করা যাইত তাহ। হইলে প্রমাণ-প্রয়োগ 

ড় ২ 
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উঠিয়া যাইত, সর্ববাঁদিসম্মত, ন্যাঁয়শাস্ত্রের অনুমোদিত কোন তত্ প্রচার করা 

হইত ন!| | 
বক্তার অভিপ্রায়কে প্রাধান্য দিলে শব্দ ও অর্থের প্রতিপাগ্ভবিষয়েরও রূপান্তর 

ঘটে, তাহাঁদের মধ্যে দিয় নৃতন স্থর ধ্বনিত হয়। ছুইজনে মিলিয়া কথা বলিতেছি। 

আমার ইচ্ছা নয় যে শ্রোতা কোন একটি জায়গায় যায়। আমি সেই স্থানের 
উল্লেখ করিয়া বলিলাম, যাইয়াই দেখ সেখানে । যে প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেছি 
সেই প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়া এবং আমার বলিবাঁর ভঙ্গী হইতে শ্রোতা বুঝিতে পারিল 
যে তাহার যাওয়া আমার অভিপ্রেত নহে । এখানে “যাও” কথার বাচ্যার্থ “যাওয়া 

কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ হইল, “যাইও না”। এইখানে ব্যপ্রনা সুচিত হইয়াছে, কিন্তু কেহ 

বলিবে না ইহা কাব্য । স্থতরাৎ ব্যপ্জনা থাঁকিলেই যে কাব্যত্ব থাকিবে তাহা বলা 
যায় না। ইহার সঙ্গে তুলনা করি : 

ভ্রম ধান্মিক বিন: স শুনকৌোহগয মারিতস্তেন | 

গোঁদীবরীনদীকৃললতাগহনবাঁসিন। দৃপ্তসিংহেন ॥ 

( অনুবাঁদ-পৃ- ২১) 
ভয়ত্র বণচ্য অর্থে রহিয়'ছে বিধি এবং ব্যাঙ্গ্যে রহিয়াছে নিষেধ । ধ্বনিত ব ব্যন্থ্য 

বস্ত দ্বিতীয় উদাহরণে কাব্যকথায় পরিণত হইয়াছে । এই বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? 
পূর্বে প্রম্যা ইতি প্রীপ্তবতীঃ পতাকাঃ”--ইত্যাদি যে পঞ্ভাংশ উদ্ধত হইয়াছে 

তাহার মধ্যে শ্রেষ অলঙ্কার ব্যঞ্রিত হইয়াছে এবং যুবাঁদের রতিভাব প্রকাশিত 

হইয়ীছে। ইহা! প্রধাঁনতঃ অলঙ্কার-ধ্বনির উদাহরণ, কারণ এখানে “বলীকা”-প্রভৃতি 

শব্দের দ্বর্থবোধকত্বের উপর এতটা জৌর দেওয়া হইয়াছে যে রতিভাব অপেক্ষা 

অলঙ্কারের কাঁরুকার্ধ্য প্রাধান্ত পাইয়াছে। ইহার সঙ্গে তুলন| করি : 
বীরাণাং রমতে ধুস্ণাঁরুণে ন্ তথা প্রিয়াস্তনোৎসঙ্গে ৷ 

দৃষ্টী রিপুগজকুস্তস্থলে যথা বহলঘিন্দুরে ॥ 

€(অন্ুবাদ-পৃ. ১৫৮ ) 
এখানে বলা হইতেছে যে বীরের] শক্রর গজকুস্ত বিমর্দন করিতে যতটা আনন্দ 
পাইয়। থাকেন প্রিয়ার স্তনে ততটা পান না| এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের অন্তরালে 

প্রিয়ার স্তন ও গজকুস্তের সাদৃশ্ঠযুূলক উপমা ধ্বনিত হইতেছে । এই দুইটি শ্লোক 
পৃর্বেবোদীহৃত রম্য ইতি” প্রভৃতি অপেক্ষা কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ । তাহার কারণ কি? 

উপরের দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাঁয় যে সেই সব পদ্যবন্ধই কাব্যত্ 
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'লাভ করে যেখানে হৃদয়স্থিত ভাঁব প্রকাশিত হইয়। রসত্ব প্রাপ্ত হয় । যেরমণী 

ধানিককে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিল দে গোঁদাবরীকৃললতাগহনে প্রণয়ীর 
সঙ্গে মিলিত হইতে চাঁহিত। তাঁহার নিষেধের মধ্য ঘিঃ। তাহার প্রণয়কাজ্জাই 

প্রকাশিত হইয়াছে । গজকুস্তের সঙ্গে রমণীর কুচের তুলনা! উপমাঁগর্ত অতিশয়োক্তি- 

মীত্র, কিন্তু উল্লিখিত প্লোকে এই উপমার মধ্য দিয়া বীরের উৎসাহ ও প্রণয়ীর রতি 
চিত্রিত হইয়াছে এবং ইহাই কাব্যত্বের প্রবাঁন উৎস। কাব্য রসাত্সক বাঁক্য এবং 
এই কবিতায় শৃঙ্গাররস ও বীররস প্রকাঁশিত হইয়াছে, সেই জঙ্যই ইহ চাঁরুত্ব লাভ 
করিয়াছে । উপম। এই চাঁরুত্ব লাভের উপায় মাত্র । 

(8) 
রস কি বস্ত? তাহার জন্ত ব্যপগ্রনাঁর প্রয়োজন ও উপযোগিতা কি? মানবের হৃদয়ে 

কতকগুলি প্রবৃত্তি বা ভাব নিহিত আছে--যেমন রতি, শোঁক, উৎসাহ, ক্রোধ 

প্রভৃতি। অলৌকিক জীবনে ইহারা প্রকাঁশিত হয় লৌকিক কর্মের মধ্য দিয়া ঃ 
বুদ্ধি ইহাঁদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ইহাদের দার! নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যখন লৌকিক 
জীধনে ইহারা নিক্কিয় থাকে তখনও পূর্ববসংস্কীর ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহার! 

বাঁপনারূপে নিহিত থাকে । লৌকিক জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ভাবের দ্বারা 

উদ্বোধিত হইয়। কাঁজে নিযুক্ত হয় এবং যাঁহ। নিতান্ত পরগত অর্থাৎ যে ভাঁবের দ্বারা 
সেস্পু্ট হয় না সেই সম্পর্কে ঘে উদাপীন থাঁকে। এই সমস্ত ভাব যদি ভাষায় 
প্রকাঁশ করিতে হয় তাঁহ৷ হইলে বাঁচ্য অর্থ ই সমধিক উপযোগী, কারণ বাচ্য অর্থের 
দ্বারাই ইহীর1 সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হইবে । কিন্তু এই প্রকাশের প্রয়োজন 
লৌকিক জগতে ইষ্সিদ্ধি এবং এই প্রয়োজনের জগতে একে অপরের তাঁবের সম্পর্কে 

উদাসীন থাকিবে, যদি না সেই ভাব তাহাকে স্পর্শ করে । 

এখন প্রশ্ন এই, এমন একট জগৎ কি রচনা করা সম্ভব যেখানে ভাবগুলি 

ব্যক্তিগত গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যাইবে, যেখানে পরগত অনুভব সম্পর্কে আমরা 

উদাসীন হইব না, যেখানে লৌকিক জগতের ইষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহাদিগকে 

সঙ্কুচিত করিতে হইবে না, যেখানে কর্মের মরুবালুতে ইহাদের আোত বাঁধা পাইবে 

না? এই জগৎই রসের ও কাব্যের জগৎ, যেহেতু ইহা লৌকিক জগৎ হইতে 

অনেকাংশে বিভিন্ন তাই রপকে বল! হয় অলৌকিক । তাঁবকে রসরূপতা৷ পাইতে 
'হুইলে তাহাঁকে ব্যক্তিগত গণ্ডি অতিক্রম করিয়৷ অন্য আধার খুঁজিতে হইবে । মুনি 
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বান্সীকি ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির মৃত্যুতে শৌকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন ; সেই শোক 
তীহার নিজস্ব ভাব, ইহা লৌকিক জগতে কোন না কোন ভাবে প্রতিফলিত হইয়া 
থাকিবে । কিন্তু কবি বাঁল্সীকি যখন কাব্য রচন। করিলেন, তখন ইহা! আর তাহার, 
নিজের ব্যক্তিগত শোঁক হইয়া রহিল না। ইহা নিখিল মানবের আনন্দনিধান 
করুণরসে রূপান্তরিত হইল । চিত্তবৃত্তি সাধারণতঃ উচ্ছলনশীল ; পূর্ণকুস্ত হইতে 
যেমন জুল উচ্ছলিত হইয়া পড়ে তেমনিভাবে বাল্নীকির পরিপূর্ণ শোক হইতে যে 

অংশ উছলিয়া পড়িল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের শোঁকমাত্র নহে, তাহা সকলের 

উপভোগ্য বস্ত হইয়া! পড়িল। এই পরিবর্তনে ক্রৌঞ্চেরও কোন বান্তবরূপ রহিল না, 

সে হইল করুণরসের আলম্বনবিভাব অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়৷ করুণরস 
আস্বাদিত হইল। লৌকিক জগতে যাঁহাকে বলা যায় কারণ অলৌকিক জগতে 

তাহাঁকে বলা হয় বিভাব। 

আঁর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাঁক। রাজা দুস্তত্তকে দেখিয়া আশ্রম-মগ যে 
পলায়নতৎপর হইয়াছিল তাহার বর্ণনা কাঁলিদীস দিয়াছেন এইভাবে : 

গ্রীবাভঙ্গাঁভিরা মং মুহুরন্ষপততি স্যান্দনে দত্তৃষ্টিঃ 

পশ্চার্দেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ববকায়মূ্। 

দর্ভৈরদ্ীবিলীটে শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবত্ণ 

পশ্টোদগ্রপ্নুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্বযাং প্রযাতি ॥ 

এই যে তয় ইহা কাহার ভয়? যদি বলি ইহা মৃগশিশুর ভয় তাহা হইলে ঠিক 

বলা হয় না। কারণ সে তো ভয়ে পলাইতেছে, অভিরাঁম গ্রীবাঁভঙ্গী দেখিবার 

অবকাশ তাঁহার নাই। যদি বলা যায় যে তাহার ভয়ই বণিত হইতেছে তাহ! 

হইলে এই জাতীয় বর্ণন। বাকৃবাহুল্য বলিয়া বঞ্জিত হইবে ; তাহা। হইলে শুধু এই 
কথা বলিলেই চলিত, মৃগশিশু ভয়ে পলাইতেছে, এবং তৎসম্পর্কে আমরা উদাসীন 
থাকিতাম। যদ্দি বলি ইহা কবি বা পাঠকের ভয় তাহাঁও ঠিক হইবে না, কারণ 
তাহা হইলে কবি ও পাঠক মুগশিশুর মত ভয়ে পলাইতেন। তৎপরিবর্তে আমরা 

মুগশিশুর কার্য্যকলাঁপ কল্পনানেত্রে দেখিয়া ভয়ানক রস উপলব্ধি করি। “ভয় 

শব্ধ প্রযুক্ত হইলেও তাহ। রসস্থষ্টির উপায় নহে, রসস্থষ্টির উপায় হইতেছে মৃগশিশ 
যাহা করিতেছে, তাঁহার অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি । অলৌকিক রসজগতে ইহার নাম 

অন্ভাঁব ; যূল ভয়ের সঙ্গে আনুষক্ষিক যে শ্রান্তির কথা লিখিত হইয়াছে তাহা হইল 
স্থায়ীর সহযোগী সঞ্চারী.ভাব । 
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পুর্বেব বল! হইয়াছে যে, রসে যে ভাবের প্রকাশ হয় তাহা স্বগতও নয় পরগতও 
'নয়। এই রস অলৌকিক বস্তু; বিভাঁব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে 
ইহা নিষ্পন্ন হয়--এইরূপ মত ভরতমুনি প্রকাঁশ করিয়াছেন । উল্লিখিতস্যত্রে তিনি 

স্থায়ী ভাবের নাম করেন নাই, অথচ আমরা সচরাঁচর বলিয়! থাকি যে ভাঁবই রসে 
পরিণত হয়। অন্ততঃ রসের মূল উপাদান যে ভীব সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ 

নাই। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়! প্রয়জন। ভাব কৰি বা 
সহৃদয়ের শ্বীয় চিত্তবৃত্তিতে থাকে এবং সেইখাঁনেই ইহার উপলবি হয়। কিন্ত 

পূর্বেই বল! হইয়াছে ঘে কবি-সহৃদয়ের নিজস্ব বস্তমীত্র হইলে ইহা, লৌকিক অনু- 
ভবের পর্য্যায়েই পড়িত। ইহা উদ্বোধিত হয় অপরের দ্বারা এবং অপরের মধ্যে 

ভাব যে সমস্ত সঞ্চারী ভাব-সমন্বিত হইয়া অনুভাঁবে পর্য্যবসিত হয় তাহাই কবি- 

সহৃদয়ের ভাঁবকে রসরূপতা৷ দান করে । কবির শোক রহিল কবির হৃদয়ে, ক্রৌঞ্চের 
শোক রহিল ক্রোঞ্চের হৃদয়ে। কিন্তু ক্রৌঞ্চের কাতরতা ও ক্রন্দন প্রভৃতির 

সংযোগে কবির শোকের যে অংশ হৃদয় হইতে উদ্বেলিত হইয়া বাহিরে আসিয় 
পড়িল তাহাই করুণ রপের সৃষ্টি করিল। এখানে ত্রৌঞ্চ বিভাবমাত্র, অর্থাৎ সে 
রসসঞ্চারের কারণ। ইহার অতিরিক্ত মূল্য তাহার নাই। 

কবি-সহদয়ও কি ক্রৌঞ্চের সজাতীয়? আর রস যদি মুনির শোকও না হয়, 

ক্রৌঞ্চের শোঁকও না হয়, তবে তাহার আধার কোঁথাঁয়? সেই আধার হইল 
কবি-সহদয়ের প্রতীতি; ইহাই বিভাব হইতে কবি-সহৃদয়ের পার্থক্য । শুপু 

আস্বাগমানতাই রসের প্রাণ এবং ইহাই 'রস"নামের সার্থকত। | প্রতীতি-বতিরিক্ত 
ইহার অন্ত কোন আধার নাই বলিয়াই ইহা অলৌকিক এবং এই জন্যই এই 
প্রতীতির অভিব্যক্তির জন্য ব্যপ্রনা অপরিহার্য । যে বাচ্য অর্থ লৌকিক জগতের 

কার্ষ্য ও প্রয়োজন প্রকাশ করে, যাহা প্রমাঁণসাঁপেক্ষ ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতির বাঁহন তাঁহা কেমন করিয়া ইহ! প্রকাশ করিবে? কেহ কেহ বলিয়াছেন 

যে কাব্যের প্রাণ হইতেছে বক্রোক্তি, যূলকথাকে গোঁপন করিয়া তাহাকে বক্রোক্তির 

সাহায্যে প্রকাশ করাই কাব্যের ধর্ম । কাব্যে বন্রোক্তি থাকিলেও বক্রোক্তিই 

কাব্যের প্রাণ নহে । কোন কেন স্থলে বক্রোক্তি ব্যতিরেকেই কাব্যত্ব লাভ 

হইতে পারে । যেমন, 
সঙ্কেতকালমনসং বিটং জ্ঞাত্ব৷ বিদগ্ধ্যা | 

হসমেত্রাপিতাকুতং লীলাপদ্বং নিমীলিতম্ ॥ (অন্থবাঁদ পৃ. ১৪৭) 
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এখানে লীলাকমল নিমীলনের ব্যঞ্জকত্ব সোজাস্থজিভাবে অ-বক্র উক্তির দ্বারাই: 
কথিত হইয়াছে । সন্ধ্যার অভ্যাগম সম্পর্কে যেটুকু বক্রোক্তি আছে তাহা 
অকিঞ্চিংকর ৷ বাস্তবিক পক্ষে যেখানে আপাততঃ বক্রোঁক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে 

বলিয়া মনে হয় সেইখাঁনেও প্রকৃতপক্ষে কোন বক্রোক্তি নাই । যাহা আমাদের 

কাছে বক্রোক্তি বলিয়া মনে হয় রসসথষ্টির পক্ষে তাহাই একমাত্র উপায়, যেহেতু 

রস অলৌকিক এবং লৌকিক জগতে ব্যবহার্য্য ভাষ৷ সেইখানে প্রযুক্ত হইলে তাহ 
অলৌকিকের স্পর্শ পাইবে এবং এই স্পর্শ হইতেই ব্যঙ্গ্য অর্থ বক্রতা লাভ 

করে। এইজন্যই বলা যাইতে পারে যে কাব্যের ভাষা বক্র-স্বভাবে?ক্তি; লৌকিক 

জগতে যাহা বক্রোক্তি কাব্যের পক্ষে তাহাই স্বতাবৌক্তি। 

রস ব্যগরনার দ্বারাই লভ্য। কিন্তু ব্যগ্রনীর প্রাধান্য ন৷ হইলে রস সম্পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারে না। কাব্যে ছুইটি অর্থ থাকিলেই ধ্বনি-কাব্যের স্থষ্টি হয় 

না; রসাভিমুখী অর্থকে মুখ্য হইয়া প্রতিভাত হইতে হইবে | বাঁচ্য যে অর্থ 
তাহার চারুত্ব থাকিতে পারে ; অর্থাৎ তাঁহাকে এমন ভাবে সাজান যাইতে পারে 

যে তাহা অপর কোন অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলেও সুন্দর হইতে পারে। 

যেমন 'বীরাণাঁং রমতে' __ প্রভৃতিতে নাঁয়িকাঁর কুচযুগের সঙ্গে গজকুস্তের যে তুলন। 

করা হইয়াছে তাহার অল্গাধিক সৌন্দর্য্য আছে, কিন্ত সেই সৌন্দর্য্য তখনই শ্রেষ্ঠ 

কাব্য হইবে যখন আমরা তাহাকে রসের অঙ্গ বলিয়া মনে করিব। ইহাঁই 
অলঙ্কারের উপযোগিতা | অলঙ্কার বাঁচ্য অর্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; তাহা কাব্যের 

দেহের ভূষণ । অলঙ্কীরবর্গ তখনই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হইয়া থাকে যখন তাহারা 
প্রতীয়মান রসকে আক্ষিপ্ত করে। যেখানে ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ থাকিলেও ব্যঙ্গের 

প্রাধান্ত থাকে না সেই রচন] কাব্য হইলেও ধ্বনির উদাহরণ হইবে না। একটি 

দৃষ্টান্ত লওয়। যাঁক্ : 

উপৌঢরাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিন৷ নিশামুখম্। 

যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়] প্ুরোৎপি রাগাদগলিতং ন লক্ষিতম্ ॥ 

( অনুবাদ _পৃ* ৫২ )' 

এখানে ৃর্ধ্যান্তের পর সন্ধ্যার অভ্যাঁগম বণিত হইয়াছে : ইহাই প্রাথমিক 
অর্থ, ইহাই বাচ্য এবং প্রধান । ইহা বুঝাইবার জন্য নিশা ও শশীকে নায়িকা ও 

নায়করূপে কল্পনা কর। হইয়ীছে। এই যে শৃঙ্গীররসের আরোপ হইয়াছে ইহ! 
প্রধান নহে, ইহা রাত্রির অভ্যাগমের বর্ণনার অঙ্গ । অর্থাৎ যাহ] বাচ্য ইহ! 
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তাহাকেই এশ্বধ্যবান করিতেছে । ইহা সমাসোক্তি অলঙ্কারের নিদর্শন । ইহার 

সঙ্গে যদি “অত্রান্তরে কুস্মপময়যুগমুপসংহরম্লজ-স্তত” _- প্রভৃতির তুলন1 করি তাহা! 

হইলে বাচ্য ও ব্যক্দের পার্থক্য বুঝিতে পারি। এই শেষোক্ত বর্ণনায় মহাকাঁল 
শিবের মহিমা ব্যঙ্গ্য এবং ইহ! বাঁচ্য নিসর্গবর্ণন1 অপেক্ষা খুব;ত৪ | 

আর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণ। করিলে বিষয়টি ক্ফষুটতর হইবে : 

কিং হাস্তেন ন মে প্রযাস্তসি পুনঃ প্রাপ্তশ্চিগাদর্শনং 

কেয়ং নিফরুণ প্রবাসরুচিতা কেনাসি দুরীকৃতঃ | 

্বপ্রীন্তেঘষিতি তে বদন্ প্রিয়তমব্যাসক্তকণ্ঠগ্রহো 

বুদ্ধা রোদিতি রিক্তবছবলয়স্তারং রিপুস্ত্রীজনঃ ॥ 

( অন্ুবাদ--পৃ. ১০৪) 

এখাঁনে কোন চাকার বলিতেছেন, “তুমি শক্র নিধন করিতেছ।” এই 

নিরলঙ্কার বাক্যে কোন সৌন্দর্য্য নাই। ইহাকে চাঁরুত্ব দান করার জন্য কৰি 
শত্রললনাদের দুর্দশার কথা বলিতেছেন । ইহা করুণরস এবং করুণরস এখানে 

ধাচ্য | বীরের প্রভাবাতিশয্য এখানে ব্যঙ্গ্য, সেই ব্যঙ্ক্য অর্থকে অলম্কৃত করিতেছে 

করুণরস। কাজেই ইহাও অলঙ্কীরেরই উদীহরণ-_ধ্বনির নহে। আনন্দবর্ধন 
ইহার নাম দিয়াছেন রসবদ্ অলঙ্কার | নাম যাহাই হউক, ধ্বনিবাদীদের যূল যুক্তি 
এই থে, বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ ছুইটি পৃথক বস্ত। একটি অপরটিকে আক্ষিপ্ত 
করে। যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাই ধ্বনির বিষম । বস্ত, 

অলঙ্কার ও রস- এই তিনই ধ্বনিত হইতে পারে । তন্মধ্যে বস্তববনি ও অলঙ্কার- 
ধ্বনি রসধবনিতে পর্য্যবসিত হইলে তাহার! শ্রেষ্ঠ কাব্যত্ব লাভ করে। যেখানে 

বাচ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহা ধ্বনি নহে। অলঙ্কীরবর্গ বাঁচ্যেরই অন্তর্গত ; এমন 

কি রসাদিও যদি ব্যঙ্গ্য বস্তর উপকরণ হয় তাহা হইলে তাহা অলঙ্কারের পধ্যায়েই 
পড়ে। 

(৫) 
এখন প্রশ্ন এই : বাচ্য ও ব্যঙ্গ, লৌকিক ও অলৌকিক, কাব্য ও দর্শনবিজ্ঞান 

প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? রস কি শুধু আস্বাদন্বরূপ? যদি তাহাই হয়, তবে 
তাহার পক্ষে লৌকিক ভীব বা ইতিহীসাদির প্রয়োজন হয় কেন? আ'নন্দবদ্ধন 
বাচ্যকে রসহৃষ্টি হইতে একেবারে বাদ দেন নাই । তিনি বাচ্য অর্থকে ব্যঞ্জনার 



[ ২৪ ] 

ভূমি বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । অন্থাত্র তিনি বলিয়াছেন যে আলোকার্থ যেমন 

দীপশিখায় যত্বুবাঁন্ হয়েন, ব্য্ধ্যার্থ প্রয়াপীও তেমনি বাচ্যের প্রতি অভিনিবেশ 

করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যার্থকে 

জানা যাঁয় তেমনি বাঁচ্যার্থের সাহায্যে ব্যঙ্গ্কে জীনা যায়। যদিও বাঁক্যার্থের 
উপলব্িতে পদের অর্থ পৃথকভাবে প্রতিভাঁত হয় না, তবুও বাঁকোর অর্থ প্রকাঁশিত 

হইলেও পদের অর্থ দূরীভূত হয় না । আলো! প্রকাশ করিয়াই প্রদীপশিখা নিবৃত্ত 
হয় না, সে নিজের অস্তিত্বও জানাইয়। দেয় | বণচ্য ইতিবৃত্তাঁদি বর্ণনা করে এবং 
সেই ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীর ব্যঙ্গ্য অর্থ শরীরের অন্তরস্থিত আত্মা। আবার 

তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন যে ব্যঙ্গ্য হইতেছে অবয়বসংস্থানাতিরিক্ত দেহলাবণ্য। 

অন্য উপমার সাহায্যে তিনি বলিয়াছেন যে বাচ্য হইতেছে নিমিত্ত এবং ব্যঙ্গ 

হইতেছে নৈমিত্তিক | বিভাঁবাঁদি বাচ্যকে নিমিত্ত করিয়াই নৈমিত্তিক ব্যঙ্গ্য রস 
প্রতীত হয় । 

এই সমস্ত তুলনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে বাচ্য ও ব্যঙ্গের সম্বন্ধ খুব 
ঘনিষ্ঠ । কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ স্বন্ধের স্বরূপ স্পষ্ট হয় নাই। টীকাকার অভিনবগুপ্ত 

রসের আস্বাদময়ত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া বাচ্যার্কে একটু ছোট করিয়। 
দেখিয়াছেন। তিনি বাচ্যার্থের নিব্বিবাদসিদ্ধত্ব স্বীকার করিয়। ব্য্গ্যার্থের বিবরণ 

দিয়াছেন ; তাঁহার আলোচনা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন আস্বাদস্বরূপ 

প্রতীতি বাঁচ্যনিরপেক্ষ। কিন্তু এই মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা 
প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে । বিভাবাঁদি যদি বাঁচ্য হয় এবং তাহা যদি ব্যঙ্গ্য 

অর্থের নিমিত্ত হয় তাহা হইলে রস কি বিভাবাঁদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না? 
নৈমিত্তিক কি নিমিত্ব-মিরপেক্ষ হইতে পারে? শাস্ত্-ইতিহাঁসাদি বাঁচ্য এবং বাচ্য 

হিসাবে তাহা রসব্যপ্রনার কাঁরণস্বরূপ ; যদি তাই হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক- 
দার্শনিক যাহা প্রমাণ করেন, আজ্ঞাশান্ত্র যাহা প্রচার করিতে চীহে রসপ্রতীতিতে 

তাহার স্থান কোথায় ? যখন আমরা রসে তন্ময় হইয়া থাকি তখন বাচ্যপ্রতীতি 
কি দূরে থাকে? যখন বাক্যের অর্থের বোধ হয় তখন পদের অর্থের বোৌধ কি লুপ্ত 

হইয়। যায়, না তাহ। নিমগ্ন থাকিয়া বাঁক্যার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে? আর যদি বাঁচ্য অর্থ 
পৃথকভাবে প্রতীত না হয়, তাহা হইলে তাহা তো রসপ্রতীতিরও অঙ্গ । 7398465 

19 গু") ইহা মানিয়া লইতে হয়ত ততট! বাধা নাই, কিন্ত যদি বলি 7901 

15 739209, তাঁহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সত্য সুন্দরের নিয়ামক । 
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অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে রসের আস্বাদ পাঁনকরসের আস্বাদের অনুরূপ, কিন্তু 

পাঁনকরসের আস্বাদ তো মিশ্র আম্বাদ ; তাহা গুড়মরিচাঁদির আস্বাদের দ্বারা সৃষ্ট । 

আলোক দীপশিখার সৃষ্টি; দীপের শক্তি অনুসারে দি আলোকের তারতম্য 

হইবে না? 
এই প্রসঙ্গে ভট্টনায়কের একটি উক্তি উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, রসের 

অভিব্যক্তিও হইতে পাঁরে না । কারণ সহদয়ের অন্ভবস্থলে তাহার হৃদয়ে পূর্ব 

হইতে সুম্মরূপে যে শূঙ্গারাঁদি থাকে তাহারাঁই অভিব্যক্ত হয় ইহা স্বীকার করিতে 
হয়। তাহা হইলে যে সকল বিষয় এই অভিব্যক্তির উপাঁয় তাহাঁদের অর্জন বা 

সম্পাদন ব্যাপারে সাঁমীজিকের প্রবৃত্তির তারতম্য লক্ষিত হইত । তাহা কিন্ত হয় 
না।” অভিব্যক্তিমাত্রেরই তারতম্য হইয়া থাকে । এই তারতম্য অভিব্যক্তির 

উপায়ের তারতম্যের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহা হইলে, কোন সামাজিক 

অধিক মাত্রায় রসান্দভব কামনা করিলে, তাহাকে অধিক পরিমাণে বিভাবাদি 

অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । তাহা কিন্তু করিতে হয় না। স্থৃতরাং 

ভট্টনায়ক অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিতে পারেন নাই । অভিনবগ্তপ্ত এই যুক্তির 

উত্তর দেন নাঁই। ভাঁব যদি চিত্তবৃত্তিতে বাসনারূপে নিহিত থাকে এবং তাহা যদি 

বিভাবাঁদির দ্বারা উদ্রিস্ত হুইয়৷ রসপ্রতীতি বা রসাঁভিব্যক্তি আনয়ন করে এবং 
ইহাই যদি লৌকিক ও অলৌকিকের মধ্যে এক মাত্র সংযোগ-স্থত্র হয় তাহা হইলে 
লৌকিক জীবনে যে যত ভাবের চর্চা করিবে তাহার বা বাঁসনাসংস্কার তত প্রবল 

হইবে এবং সে তত বেশী পরিমাণে সহদয়ত্ব লাভ করিবে । অর্থাৎ যে যত বেশী 

ক্রোধী হইবে সে তত রৌদ্ররস আশ্বাদন করিতে পারিবে । যোগী শূঙ্গাররস 

উপলব্ধি করিতে পারিবেন না এবং লম্পট সামাঁজিকত্ব লাভ করিবে । 

আর একটি দিক হইতেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে । ভাব কি শুধু 
অন্থভবযূলক প্রবৃত্তি (6100961%0 ৫1909310011 ) না তাহার মধ্যে বুদ্ধি আছে? 

. শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, কাব্যও চতুর্বর্গ আনয়ন করে; কাব্যের সঙ্গে শান্ত্াদির 

পার্থক্য এই যে আজ্ঞাশান্ত্র প্রভুসদৃশ বাঁক্য রচনা করে, ইতিহাসাঁদির বাক্য মিত্র- 
সদৃশ এবং কাব্যবাক্য কান্তীসম্মিত। এখানে বাঁক্যের অর্থের কথা বলা হয় নাই। 
কাব্যবাক্যের মনোহারিত্ব কি অলঙ্কীরের মত বহিরঙ্গ না তাহা কাব্যের প্রাণেরও 

অন্গ? যদি তাঁই হয় তাহা হইলে এই মনোহারিত্বের বৈশিষ্ট্য এবং শাস্ত্র-ইতিহীসা- 
দির সঙ্গে তাহার সাঁদৃশ্ত আরও স্পষ্ট করিতে হইবে । ভাবের মধ্যে যদি বুদ্ধিগ্রাহ্ 
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মতও অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে কাব্যের আশ্বাদ এবং ইতিহাসের ব্যুৎপত্ভি ও. 
শাস্ত্রের আজ্ঞা পরস্পরসম্পক্ত হইয়া! পড়ে। প্রাচীনের1 নয়টি স্থায়ী ভাবের 
উল্লেখ করিয়াছেন : রতি, হাস, শোক, উৎসাহ, বিস্ময়, ক্রোধ, ভয়, ভুগুপ্লা ও 

নির্বেবদ। অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিকে যদি ব। বিচার-নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে, সংসারের প্রতি বৈরাগ্যকে প্রবৃতিমাত্র মনে করা কঠিন। জানি না এই 

জন্যই কিন! প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ নির্ব্েবদকে স্থায়ী ভাব বলিয়া স্বীকার 

করিতে কুঠিত হইয়াছিলেন। 

এই যুক্তি অন্ঠান্ত ভাঁব সম্পর্কেও প্রযোজ্য । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁকৃ। 

ভুগুগ্া হইতে বীভৎসরসের প্রতীতি হয়। পতিতাবৃত্তি অনেকের 
হৃদয়ে ভুগুগ্মা জাগ্রত করে। কেহ ইহাঁকে দেখিবেন নীতির দিক দিয়া 
আর কেহ দেখিবেন অর্থনীতির দিক দিয়।। ইহাদের যে প্রতীতি হইবে 

তাহা৷ কি বিশ্তদ্ধ বীভৎস রস, ন! ইহাঁদের রসপ্রতীতি নৈতিক ও অর্থনৈতিক 
মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লাভ করিবে? আবাঁর কোন 
কোন কবি পতিতার জীবনের ছুঃখময় দিকৃট! দেখিবেন, কেহ হয়ত তাহার মধ্যে 

হাশ্যকর বস্তু পাইবেন। ইহাদের যে রসানুভৃতি হইবে তাহার মধ্যে হয়ত করুণ- 
রস ও হাশ্য্রস থাকিবে । ইহাঁদের বৈশিষ্ট্য বিচার করিব কোন্ মাপকাঠি দিয়া ? 
শেক্সপীয়রের 79০11 1[58151859, ভছুডের 029 7016 [01007057866 এবং 

এবং বার্ার্ড শ'য়ের 115 211০9, রবীন্দ্রনাথের পতিতা--লৌকিক জীবনে 
ইহারা সমগোত্রীয়া। রসলোঁকে ইহাদের যে বৈষম্য--তাহা কি শুধু ব্যভিচারী 
ভাব ও অন্ুভাঁবের সংযৌগের পার্থক্য, না ইহাঁদের মধ্যে রষ্টার নৈতিক ও অর্থ- 

নৈতিক মত স্জনী প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিয়৷ স্বীয় ওঁচিত্যের দ্বার বিভাঁব, 

অন্ভাঁব ও সঞ্চারী ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা না 
হইলে রসের তাৎপর্য বোঝা যাইবে না। 

(৬) 
এই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বাচ্য অর্থের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে 

হইবে এবং তছ্দ্ধেশ্টে পুর্বে যে বিবরণ দেওয়৷ হইয়াছে তাহার সংক্ষগুসার দিয় 
আলোচনা সুরু করিতে হইবে । পুনরুক্তি মার্জনীয় । 

বাচ্য অর্থ হইতেছে শব্দের সেই অর্থ যাহা শব্দ উচ্চারণ করিলে সহজেই: 
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আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হয় ; ইহা শব্দের অবিচলিত, অনৌপাধিক আত্মা ৷ 
বাক্যস্থিত পদগুলির সহজভাবে অর্থ করিলে এই অর্থ পাওয়া যায়; কাহারও 
অভিপ্রায়ের উপর ইহ নির্ভর করিবে না। “নীল” বলিলে সকলের কাছেই নীল 

বস্তর নীলত্ব বুঝাইবে, কাহারও কাছে পীতত্ব বুঝাইবে না। বলা বাহুল্য 
সাধারণ লৌকিক ব্যাপারে শব্দের এই অর্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে । তাহা না 

হইলে লৌকিক জীবনযাত্রা অসম্ভব হইবে,-_ গরু" বলিলে, কখনও কখনও ঘোড়া 

বুঝাইবে, কেহ গরম জল চাহিলে ঠাণ্ডা জল পাইবে । ইতিহাসাদি বস্তু ও ঘটনার 

যথাযথ বর্ণনা! দেয়; ঘটনার অন্তরালে যদি কোন ব্যক্তিগত অন্ভব থাকে 

তাহারও ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করে। সেইজন্য ইতিহীসা- 
দিতেও শব্দের ও শব্দরচিত বাক্যের প্রাথমিক অর্থই গৃহীত হইয়া থাঁকে। 

গণিত, বিজ্ঞান ও ন্তায়শীস্ত্র এই বিষয়ে ইতিহাসের সমগোত্রীয় । 

দর্শন ও নীতিশীস্তর ইতিহাস-বিজ্ঞান হইতে পৃথক) তাঁহাদের সত্যের 
মাপকাঠিও ইতিহাঁস-বিজ্ঞীনের মাপকাঠি হইতে স্বতন্ত্র! কিন্তু তাহারাও ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ সার্বজনীন সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করে এবং তাহারা যথাসম্ভব 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি গ্রহণ করে । সেইজন্য একদিকে যেমন আধুনিক বিজ্ঞান 

দর্শনে মিশিয়া যাইতেছে তেমনি অন্তদিকে আধুনিক দর্শন বৈজ্ঞানিক রীতিতে 
লিখিত হইতেছে । ইহা বল! নিশ্রয়োজন যে দর্শনও বাচ্য অর্থকেই আশ্রয় 
করে। প্লেটো, বেগর্স প্রভৃতি দার্শনিকের রচন] ব্যঞ্জনীসমৃদ্ধ ; তবু দর্শন হিপাবে 

বিচার করিবার সময় ব্যঙ্গ্য অর্থকে অগ্রাহ্য করিয়া বাঁচ্য অর্থকেই গ্রহণ করিতে 

হইবে। সকল সময় তাহা সম্ভব হয় নাঃ সেই কারণে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা 

ইহাঁদিগকে খাঁটি দার্শনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে কুঠা বোধ করেন। ইহার। যে 
ব্যঙ্গ্য অর্থের বহুল সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন তাহারও অন্যতম কারণ এই যে 

দর্শনের প্রুমাণ-প্রয়োগ বিজ্ঞান ও ন্যাঁয়শান্ত্রের প্রমাণ-প্রয়োগ অপেক্ষা অনেক 

শিথিল। 

বাচ্য অর্থের আর একটি ক্ষেত্র হইতেছে বিভাবাদির বর্ণনায় ও অলঙ্কীরা দির 
প্রয়োগে । রাম, রাবণ, দুস্বত্তাঁদির কাঁ্যকলাঁপ, তাহাদের লীলাদি অন্ুভাঁব ও. 

হর্ষাদি সঞ্চারী ভাবের বর্ণনীকে কেহ এঁতিহাসিক বর্ণনা বলিবে না। কেহ 

যদি বলে যে তাহার প্রিয়ার মুখ চন্দ্রসদূশ তাহা হইলে ইহা বৈজ্ঞানিক বা 
দার্শনিক সত্য বলিয় কেহ গ্রহণ করিবে না। কিন্তু এই সকল বর্ণনার অভ্যন্তরে 
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যে ভাঁব নিহিত রহিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া যদি শুধু এই বর্ণনাগুলিকেই প্রহ্ণ 

করা যায়, তাহা হইলে বর্ণনার বাচ্য অর্থ ছাঁড়া অন্ত অর্থ প্রকাশিত হয় না। 

এইভাবে বিচার করিলে অলঙ্কার প্রভৃতির উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে। যদি 
তাহারা কাব্যের গুঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে সাহাযা করে তাহা হইলে তাহার! 
কাব্যে যথাযৌগ্য স্থান পাইবে । যদি তাহারাই প্রাধান্য লাভ করে তাহা হইলে 
কাব্যের শেষ্ঠত্ব নষ্ট হইবে । এই বিষয়ে অলঙ্কারের সঙ্গে ছন্দের সাদৃশ্য আছে। 
ছন্দ কাব্যের বাহন, কিন্তু অর্থ অপেক্ষা ছন্দ প্রধান হইলে তাহা৷ কাব্যের গুণ 
বলিয়া গণা হইতে পারে না। অলঙ্কার কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্ধন করে, কিন্ত 

অলঙ্কারই কাব্য নহে। 

অলঙ্কার প্রভৃতি বাচ্য অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হয়। দর্শন ও ইতিহাসেও 
বাচ্য অর্থই গ্রাহ্য হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার] মূলতঃ পৃথকৃ। অলঙ্কারের 
সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ কাব্যের পক্ষে মুখ্যবস্ত নহে। অলঙ্কার ছাড়াও কাব্য রচিত 

হইতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্টত্ব নির্ভর করে অর্থের উপর, অলঙ্করণের উপর 
নহে। কিন্তু কবির জীবনবেদ বা জীবনদর্শন অর্থেরই অঙ্গ ; স্থতরাং কাব্যে তাহার 

স্থান নির্ণয় করিতে হইবে । ইতিবৃত্তসম্পর্কেও সেই কথা খাটে । ইতিবৃত্ত কাব্যের 

শরীরবিশেষ ; তাহা। অলঙ্করণ নহে ! সুতরাং ইতিবৃত্তও কাব্যের সঙ্গে অঙ্গীাঙ্গিভাবে 

জড়িত। বাচ্য অর্থ শব্দেরই ব্যাপার । কিন্তু যেহেতু দর্শন ও ইতিহাঁসে বাচ্য 
অর্থই প্রধানতঃ গৃহীত হইয়া থাকে সেইজন্য উপচারবলে ইহাদিগকে বাচ্যের অন্তর্গত 

বলিয়। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; বাচ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ্ের যে সম্পর্ক তাহা 

শান্ত্র-ইতিহাসাঁদির সঙ্গে কাব্যের সম্পর্কের প্রতিরূপ বলিয়। মনে করা যাইতে পারে 
এবং সেই ভাবেই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

একশ্রেণীর আধুনিক সমালোচকগণ মনে করেন যে কাব্য ও দর্শনের মধ্যে 
অর্থাৎ বাঁচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে কৌন সম্বন্ধ নাই। সাহিত্য সৃষ্টি করে একক, রূপ- 
বিশিষ্ট ছবি আর দর্শনে আমর] সর্ধবজনগ্রীহা, রূপহীন তথ্যে উপনীত হই। সেই 

কাঁরণে সত্যাসত্য বা প্রামাণ£অপ্রামাণ্য সম্পর্কে বুদ্ধি যে তর্কবিচার করে তাহা 

সাহিত্যের পক্ষে গৌণ। সাহিত্যে তর্কবিচার থাকিতে পারে, কিন্তু তাহ ছবির 

অন্তর্গত। এই মত সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি পাইয়াছে ইতালীয় দার্শনিক 
ক্রোচেব্র রচনায় । ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে দান্তে দার্শনিকতার জন্ত বিখ্যাত; 
সবাই তাঁহাকে দার্শনিক কবি বলিয়া! থাকেন। কিন্তু ক্রোচে বলিয়াছেন ষে 
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দান্তের কাব্যে দর্শন বা ধর্মুতত্ব থাকিতে পারে ; তবে তাহার সঙ্গে কাব্যের 

কাব্যত্বের কোন সম্পর্ক নাই। কবির রচনার দার্শনিক মতবাদ লইয়া আলোচন। 
করা অযৌক্তিক নহে, কবির কাব্যত্ব লইয়া আলোচন৷ কর৷ অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত | 

কিন্ত এই দুইটি আলোঁচন। মিশ্রিত করিবার অধিকার কাহারও নাই । 
অনেকে আনন্দবর্দন ও অভিনবগুপ্রের' রচনায় এই মতের সমর্থন পান। 

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ধ্বনি-তব্বের ব্যাখ্যায় এই মতের অতি বিশদ বিবরণ 
দিয়াছেন । তাহার যুক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল : 

“আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাঁজ-বন্ধন ও সমাঁজ-ব্যবস্থা খুব বড় হয়ে 

উঠেছে । এত বড়, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সব সির এ হচ্ছে চরম 

লক্ষ্য । যে ট্রি এ বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজে লাগে 

না, তার যে কোনও মূল্য আছে, সে কথা ভাব! অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে । 
এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ-দেড়েক বছর হ'ল পশ্চিম-ইউরোপের 
লোকের কতকগুলি কলকৌশলকে আয়ত্ত ক'রে মানুষের নিত্য ঘরকম্না ও সমীজ- 

ব্যবস্থার যে দ্রত পরিবর্তন ঘটিয়েছে-তাতেই এই মনোভাবের জন্ম ।'..লোকের 

ভরস৷ হয়েছে, এই পরিবর্তনশীল সমীজ-ব্যবস্থা একদিন, এবং সে দিন খুব দূর নয়, 

সমস্ত মানুষকে ছুঃখলেশহীন সকল রকম স্থুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী করে দেবে । 
এবং সংসার ও সমাজ থেকে মানুষের প্রাণির আশা যত বেড়েছে, মানুষের “তন্ 
মন ধন'এর উপরে এদের দাঁবীও তত বেড়েছে ।...কবির রসস্থষ্টির শক্তি এই 

সংসার ও সমাজের মঙ্গলে নিজেকে ব্যয় করে সার্থক হয়, একথা আর অসঙ্গত মনে 

হয় না । 

“প্রীচীন আলঙ্কীরিকদের সামনে আশীর এই মরীচিকা ছিল না। তখনকার 

জ্ঞানী লৌকেরা জন্মজরা মৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে মোটের উপর ছুঃখময় বলেই 

জানতেন ।--. আজ যদি আমর] সংসারকে ছুঃখময় বলতে মনে ছুঃখ পাই, তবুও 

এ কথা কি ক'রে অস্বীকার করা যায় যে, গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট 
করা নয়। কাব্য মানুষের যে সভ্যতাবৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে 

বলেই ও-গাঁছ অবশ্ত বেঁচে থাকে এবং যূল যদি রস টান। বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও 
নিশ্চয় বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্ষ্যয় না৷ ঘটলে মূলের কাজে ফলের 

কতট] সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাইয়ের কথা কেউ মনে ভাবে না। সেই 
ফলই কেবল গাছের পুষ্টিসাঁধন করে য। মুকুলেই ঝ'রে যায়। 
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“লৌকিক জীবনের উপর যে কাব্যরসের ফল নেই, তা নয়। কিন্তসে ফল 

এঁ জীবনের পুঠিতে নয়, তা থেকে মানুষের মুক্তিতে । লৌকিক জীবনের 
লৌকিকত্বকে কাব্যরসের অলৌকিক ধারায় অভিসিঞ্চিত ক'রে ।*-" 

“-**কৃবি কীট্স্ সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাঁদ প্রতিষ্টা করেছেন, সে এই 

বৈজ্ঞানিক যুগের কবিপ্রতিনিধি হিসাবে । নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে 

এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের 

উপীর্দান। বস্ত-নিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্য দৃষ্টিতে দেখার উপর 
রসের সৃষ্টি অনেকট! নির্ভর করে। রস ও সত্যের সত্য-সম্ন্ধে লোকের দৃষ্টি- 

বিভ্রম ঘটে, বৈজ্ঞানিক মায়ায়। কবি রসের ছলে উপদেশ দেন একথা 

যেমন অযথার্থ, কাব্য রসের সাঁজে সত্যকে প্রকাশ করে, এও তেমনি অসত্য । শিল্পী 

তার মৃত্তির মধ্য দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে, এ কথা৷ কেউ বলে ন। ।” 

প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিয়াছেন : 

“কাব্য লোককে কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অকৃত্যে নিবৃত্তি দেয়। কাব্য পাঠককে 

উপদেশ করে, 'রামাদিবৎ প্রবস্তিতব্যং ন রীবশীদিখং,-** তবে এ উপদেশ নীরস শান্ত- 

বাক্যের উপদেশ নয়---কান্তার উপদেশের মত সরস, অর্থাৎ অম্-মধুর উপদেশ । 

“কাব্য-রসের এই ফলশ্রুতি আলঙ্কারিকদের মনের কথা নয়, সমাঁজ ও 

সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপোসের কথা, তার প্রমাণ, ও সব কথা তাদের 

্রন্থারস্তেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাঁদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া 
যায় না।” 

(৭) 
উল্লিখিত মতের বিচারের প্রীরস্তেই বলা দরকার যে এই কথা সত্য নহে 

যে প্রাচীন আলঙ্কারিকের! শুধু আপোসে গ্রন্থীরস্তে চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির উল্লেখ 

করিয়াছেন। কাব্যকে অলৌকিক বলিয়] স্বীকার করিলেও এবং কান্তাসম্মিত 
কাব্যের সঙ্গে প্রভূলম্মিত শাস্ত্র ও মিত্রসদৃশ ইতিহাসাদির পার্থক্য মানিয়া লইলেও 

কাব্য মনন-নিরপেক্ষ অথবা লৌকিক জীবনে তাহার ফল নাই এই কথা তাহারা 

বিশ্বাস করিতেন না। তাহারা একাধিকবার বলিয়াছেন, কাব্য গ্রীতিপূর্ব্বক 

ব্যুৎপত্তি আনয়ন করে, ব্নঙ্গ্যপ্রতীতিকালে বাচ্যপ্রতীতি বিনষ্ট হয় না । স্থতরাঁং 

যে দীর্শনিক মৃত বাচ্যের অন্তর্গত তাহাও ব্যঙ্গ্প্রতীতির মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে । 
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তাঁহারা ভাবের ব্সীকরণের কথ বলিয়াছেন ; কিন্তু আমরা যেমন ভীবকে নিছক 

ইমোশন্ বা অনুভব বলিয়। গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহারা সেইরূপ মনে 

করিতেন বলিয়া বোঁধ হয় না। বরং মনে হয় তাঁহাদের কাছে ভাব ছিল ইমৌশন্ 
ও.আইডিয়া, অনুভব ও চিন্তনের সম্মি্র পদার্থ । তীভাঁন্; যে ভাবে গুচিত্যের 

বিচার করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তাহারা ভাব বলিতে যাহা 

বুঝিতেন তাহা নিছক অনুভব মাত্র নহে, সত্যাসত্য, নীতি-দুনীতি সম্পর্কে তাহাদের 

মতামত রসের ওুঁচিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । তাহা না হইলে তাহার! বিশেষ 

গুণসম্পন্ন নায়ক সৃষ্টি করার নির্দেশ দিতেন কি না সন্দেহ। শুধু তাহাই 
নহে। ধিবন্যালোক'-্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবদ্ধন মহাঁভারত-কাব্যের 

বিচার করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে ইহীর মধ্যে বৈরাগ্যজনন-তাঁৎপর্য্যরূপ শাস্ত- 

কথাই বিবৃত হইয়াছে; ইহার বর্ণনীয় বিষয় হইল মোক্ষলক্ষণ পুরুষার্থ ও শান্তরস। 

টীকায় অভিনব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যাহা শান্ত্নয়ে মোক্ষ' নামক পুরুষার্থ 

তাহাই চমৎকারযুক্ত হইয়া! কাব্যে শান্তরস বলিয়া কথিত হয়। “কাব্য রসের 
সাজে সত্যকে প্রকাশ করে”--শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই মতকে অগ্রাহ করিয়া 

উড়াইয়। দিয়াছেন। কিন্ত ইহা কি আনন্দবদ্ধন-অভিনবগুঞ্ধের মত হইতে খুব 
'বেশী দূরবস্তী? 

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দর্শন ও কাব্যের এবং লৌকিক 
ও অলৌকিকের সমন্বয়ের যে চেষ্টার কথ! শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিম্বাছেন তাহা 
মোটেই আধুনিক নহে। দান্তের কাব্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
ধর্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবেই শ্রীদদেশে নাটকের উদ্ভব হয় এবং মধ্য যুগেও গীর্জার 
অন্গনেই নাটক জন্মলাভ করে । বরং রেনেসীসের ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মস্থাপনের পর 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের যে সোত ইউরোপে প্রবাহিত হয় তাহার ফলেই ক্রমে কাঁব্যকে 

সর্বজনগ্রাহা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির অনুভবের প্রকাশমাত্র বলিয়৷ 

প্রচার করা হয় । সমালোচকর। যাহাই বলুন, সাহিত্য কিন্ত কবিমনের সমগ্রতারই 

পরিচয় দেয়। শেক্সপীয়রের কথাই ধরা যাকৃ। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন 

যে রস-সৃষ্টির যেখানে চরম অভিব্যক্তি, সেখানে কবির সামাজিকতা ঢাকা পড়িয়া 

যাঁয়, যেমন শেক্সপীয়রের নাটকে | সামাঁজিকতাঁকে ঢাঁকিয়া৷ তিনি যে রসের আস্বাদ 
করিয়াছেন তাহার স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেন নাই। ক্রৌচে সেই চেষ্ট। করিয়াছেন 
কিন্ত তাহার চেষ্টা তেমন সার্থক হয় নাই। ধাহাদের রসোপলব্ধি অনস্বীকার্ধ্য-_ 
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যেমন কোল্রিজ বা ব্রাডলি_ তাহাদের আলোচনা পড়িলে দেখা যাঁয় যে 

শেক্সপীয়রের মধ্যে তাহার যে রসের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা শুধু অনুভবের 
প্রকাশ নহে, সেই অনুভবের সঙ্গে সত্য ও শিব সম্পর্কে কতকগুলি তত্বও জড়িত 

হইয়। আছে। যে ভাব সেখানে রসোততীর্ণ হইয়াছে তাহা শুধু ইমৌশন নহে, 

আইডিয়াও । 

অপর একটি বিষয়েও এই সকল সমালোচকেরা একটা ভ্রান্ত ধারণার 

বশবর্তী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়ে। তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপাদান 
সম্পর্কে । কবি সৃষ্টি করেন শব্দার্থের সাহায্যে, চিত্রকর গ্রহণ করেন রং ও 

তুলিকা, ভাক্কর যান পাথরের সন্ধানে । এই সব বস্ত উপাদান বা 179157191 | 
আবার ইহার] সবাই কোন সত্যের উপলবির দ্বারা উদ্বোধিত হয়েন। তাহাঁও 
উপাদান বা 1021611%1| একই শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, এই ছুই বস্ত যে এক নহে 
তাহা বলাই বাহুল্য । অথচ উপরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুধ্রের যে মত উদ্ধৃত কর! 
হইয়াছে তাঁহ৷ পড়িলে দেখা যাঁইবে এই দুইটির পার্থক্য সম্বদ্ধে তিনি অবহিত 

নহেন। পাথর, শব্দ বা রগ্রনদ্রব্য শিল্পীর শিল্পস্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে কিনা সেই 

প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর । কিন্তু যদিও কেহ এই কথা খলিবে না যে শিশ্সী মৃত্তির মধ্য 

দিয়! পাঁথরকে প্রকাশ করেন, তবুও একথ! বলিলে দৌষ হইবে ন1 যে তিনি তাহার 
মধ্য দিয়া ভাব বা আইডিয়াকে রূপ দান করেন । 

আর একটি মিথ্যা ধারণারও নিরসন কর। প্রয়োজন । ক্রোচে বলিয়াছেন যে, 

সাঁহিত্যে সত্য-মিথ্যা র দ্বন্দ্ব নিরর্থক, কারণ সাহিত্য প্রমাণশান্ত্র নহে । কিন্ত সত্যের 

কোন অবিচলিত মাপকাঠি নাই। গণিতে প্রমাণের যে মানদণ্ড উপস্থাপিত হয় 

তাহা বিজ্ঞীনে গ্রহণ কর। হয় বটে, কিন্তু ইতিহাস বাঁ দর্শনে তাহ চলে না । কিন্তু 
তাঁই বলিয়া! ইতিহাস বা দর্শন মিথ্যা নহে । নিউটন যে ভাঁবে তাহার মতবাদ প্রমাণ 

করিয়াছেন, কাণ্ট যে ভাবে করেন নাই । কিন্তু তাহীর জন্য কাঁণন্টের দর্শনের সত্যত্ব 
নষ্ট হইয়! যায় নাই | আজ নিউটনের বিজ্ঞান কতটা চালু আছে তীহা। বৈজ্ঞানিকের। 

বলিতে পারেন, কিন্তু কাণ্টদশন অচল হইয়! যায় নাই। দর্শন, ইতিহাস বা 

বিজ্ঞান _ ইহাদের কোনটির মানদগুই সাহিত্য গ্রহণ করে না। কিন্তু সাহিত্যে 

সত্যমিথার দন্দ্ব অচল বা অর্থ হীন এইরূপ বলা যায় না। শেক্সপীয়র যে আমাদের 

ভাল লাগে তাহার অন্যতম কারণ এই যে তাঁহার কথা খুব সত্য বলিয়া মনে হয়। 

আনন্দবদ্ধন ও অভিনবগুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন যে ন্তায়শান্ত্রের প্রমাণপরম্পরা 



[ ৩৩ ] 

কাব্যে প্রযোজ্য নহে । কিন্তু কাব্য সত্যাসত্য সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নহে। 

'পৃর্ববেই বল। হইয়াছে যে তাঁহাদের ওচিত্যবিচারের মধ্যে এই মতের সমর্থন পাওরা 
যাইবে । শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে বস্তকে সত্যবৃষ্টিতে দেখার উপর 
রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে । এই “অনেকটা” যে কতটা তাহ। তিনি বিচার 

করেন নাই। ঘদি সাহিত্যের সত্যনির্ভরতাই মানিয়া লওয়া যাঁয় তাহা হইলে 
তাহার অপর মত--রসের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ কর কাব্যের কাজ নহে- অচল 

'হুইয়া পড়ে। 

(৮) 
এখন প্রশ্ন এই : সাহিত্যের স্বরূপের সন্ধীন কেমন করিয়া করিব? ইহা স্বীকার 

করিতে হইবে যে, সাহিত্য প্রতীতিই হউক, অভিব্যক্তিই হউক, আর উংপত্তিই 
হউক, তাহার মধ্যে এমন একটা বস্ত থাকে যাহার প্রকাশ, উদ্ভব বা আস্বাদন হয়। 

এই বস্ত সকল পক্ষেই অপরিহীর্য্য। ইহাকে ভাব বল! যাইতে পারে । ইহা কাব্য 

হইতে কাব্যান্তরে বৈচিত্র্য লাভ করে $ ইহাঁকে আট বা নয় বা! অন্য কোন সংখ্যার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে । ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা নিছক ইমোশন 

বা অন্থভব নহে, নিছক আইডিয়া ব1 চিন্তাও নহে, ইহাকে বৃক্ষের ফলযুলের সঙ্গে 

তুলন। করাঁও উচিত নহে, কারণ বৃক্ষ ফল ব৷ মূলের অভিব্যক্তি নহে। ইহার 
দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, কবি ইহাকে স্বীয় চিত্তবৃত্তিতে উপলব্ধি করেন এবং সেই 
উপলবির মধ্য দিয়া ইহা সাধারণীকৃত হয় । পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহিরের 

বিভাব, অন্থুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে কবির হৃদয়স্থিত ভাব বূসে পরিণত 

হয়। প্রাচীন পারিভাষিক শব্দ ছাড়িয়া! সহজ ভাবে বল! যাঁইতে পারে যে, কৰি 
যে সত্যকে কাব্যে প্রকাশ করেন তাহা অপরের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহাকে 
তিনি বিশেষভাবে নিজের বলিয়াই উপলব্ধি করেন ৷ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক স্বীয় 
মননশক্তির বলে নীনা৷ সত্যে উপনীত হয়েন, কিন্ত তাহাঁদের, বিশেষ করিয়া 
বৈজ্ঞানিকের, এই মমত্ব-বোঁধ নাই। এঁতিহাঁসিক বৈজ্ঞানিকের মত নিরপেক্ষ হইতে 

পারেন না বলিয়া ইতিহাস অংশতঃ আর্ট বা শিল্পকলার পর্য্যায়ে পরিগণিত হয়। 
সাহিত্যিক ভাবগুলিকে এমন ভাবে অনুভব করেন যে ইহার! প্রাণবন্ত 

হইয়! প্রকাশিত হয়। অশরীরী অনুভব ও তত্ব হস্তপদবিশিষ্ট হইয়া সঞ্চরণ 
করিয়া বেড়ায়। কবিকর্ম্বের বোধ হয় ইহাই প্রধান লক্ষণ। কিন্ত এ কথ! 

ভূ ৩ 
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বলিলে চলিবে ন। যে ইহাই কাব্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড; ইহা আবশ্যিক 

কিন্ত একক নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এক কবি হইতে অপর 

কবির পার্থক্য করা সম্ভব হইত না। রূপ দেওয়ার শক্তি না থাকিলে, 
কেহ কবি হইতে পারিবে না। কিন্তু অন্যফলনিরপেক্ষত্ব-বাদীদের মতে, এই: 
শক্তি থাকিলে কবিকর্ম সম্পূর্ণ হইয়া গেল; আর কিছু বলিবার থাঁকিল না। 
ইহা মানিয়া লইলে কাব্য-বিচার প্রারস্তেই বাধিত হইয়া যায়। ক্রোচে এই 

সমস্যা এড়াইতে চাহিয়াছেন এই বলিয়া যে কাব্যে কাব্যে পার্থক্য হইল 
পরিমাণাত্বক (00৫:001190%৩ ), প্ররৃতিযূলক (08811090%5 ) নহে। তাহ 

হইলে সাহিত্যের আম্বাদ ও বিচার শুধু ছবির তালিকা রচনায় পর্য্যবসিভ হইবে । 
ক্রোচে ও ক্রোচেপন্থীদের সমালোচন। পড়িলে অনেক সময় এই সন্দেহই মনে 

জাগ্রত হয়| তাহারা কোন চিত্র বিশ্লেষণ করিতে তয় পান, পাঁছে এই বিশ্লেষণের, 

ফলে কোন তত্ব বাহির হইয়] পড়ে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের মতবাঁদকে রক্ষা 
করা যাইবে না। 'রসগঙ্গীধর'-রচয়িতা আচার্য্য জগন্নাথ রসকে ভগ্নাবরণচৈতন্য 

বলিয়৷ সংজ্ঞিত করিয়াছেন । ইহারা আবরণ অতিক্রম করিয়া 'চৈতন্তে পঁুছাইতে 
পারেন না । ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, কাব্যে কাব্যে, কবিতে রুমিতে যে 
প্রভেদ তাহা প্রকৃতিমূলক (0811811৬৩ ), পরিমাণাত্ক (000810186901$৩ ) 

নহে। আমি যদি বলি যে 116 7২০০ ০1 0) [.০০4 সার্থক কবিতা কিন্তু, 

তাহা [91719 হইতে নিকৃষ্ট তাহ! হইলে ইহা বুঝাইবে না যে [79116-নাটকে 
চরিত্র ব। চিত্র ব1 অলঙ্কারের সংখ্যা বেশী! তাহা হইলে ইহাই বোঝা যাইবে যে 
1791719 নাটকের চরিত্র অধিকতর জটিল, তাহার মধ্যে যে অন্ক্ভব-শক্তির 

প্রকাশ হইয়াছে তাহা তীব্রতর এবং তাহা যে জীবনবেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা 
গভীরতর ও ব্যাপকতর | 

(৯) 
ধবনি-তত্ব সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদের আলোচনা করা 

প্রয়োজন । “সমীলোচন! সাহিত্য'গ্রন্থের ভূমিকায় ড্র শ্রীহুক্ত শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, “ব্যঞ্জন। একটা মাত্র শ্লোকে সীমাবদ্ধ ও প্রকাশভঙ্গী- 

বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অলংকার-ধবনির পর্য্যাঁয়তুক্ত মনে হয়। সংস্কৃত শান্রে এমন 

কোন নিদর্শন পাওয়া! যাঁর কি বাহাঁতে মনে হইতে পারে যে রঘুবংশ, -কুমারস্ভব,. 
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শকুস্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটী 

সমাঁলোচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল ? প্রত্যেকটী রেখার টান, বর্ণনানুরঞ্জনের 

স্ুক্ষতম অনুমিশ্রণ যে কেন্দ্রীয় ভীবানুভূতির দ্বারা নিষন্ত্িত হইতে পারে এই 
সম্ভাবন] সম্বন্ধে সচেতনতা, কাঁব্যরসের সীঁমশ্রিক বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন 

সমাঁলোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যাঁয় ?-" 
“এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত অনিবার্ধ্য হয় তাহা এই যে 

যদিও প্রাচীন আলঙ্কারিকের! ধ্বনি গা ব্যগ্রনাকে কাব্যের প্রীণকেন্দ্ররপে নির্দেশ 

করিয়া একটি মৌলিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাঁপি এই বাঞ্জনার চরম- 
শক্তির পরিচয় লাঁভ করিতে পারেন নাই । তীহাদের ব্যঞ্রনার ক্রিয়া কাব্যের 

বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে উদাহৃত, সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত নহে । যাহাকে বলা হয় 
৪00031)616 বা সামগ্রিক ভাবাঁবহ, কাব্যালোচনায় তাহাদের দৃষ্টি সেই পর্যন্ত 

পৌছায় নাই ।... 
“সাঁধারণীকরণ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি চমকপ্রদ মৌলিক আবিষ্ছিয়া 1--- 

কিন্তু কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কবি-প্রতিভার দ্বারা এই সাঁধারণীকরণ নিশ্পন্ন 

হইয়াছে কিনা তাহার অভ্রান্ত মানদণ্ড ইহাদের আয়ত্তাধীন ছিল কিন! সন্দেহ 
-**পাঁশ্চাত্য সাহিত্যে স্থপরিণত, প্রতি শিরান্নাধু তন্ত্রীজালে স্থুস্পষ্ট রূপে উপলব 

ব্যক্তিত্ব রহস্যের স্বচ্ছদর্পণে যে সার্বভৌম ব্যঞ্জনা আভাঁসিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে 
সেরূপ কোন প্রতিবিষ্বন দেখা যায় না। এখানে সাঁধারণীকরণের ভিত্তি অপরিণত 

“ব্যক্তিত্বের উপর শ্রেণীগ্যোতক ব্যঞ্জনার আরোপ ।” 

আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষত্র শ্লোক লইয়া তাহাদের বিচার করিয়া 

ধবনি-তত প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; বোধ হয় তাহারা দেখাইতে চাঁহেন যে. যে- 

রস সর্বব্যাপী তাহা প্রত্যেক শ্লোকে এমন কি তাহার উপসর্গ, প্রত্যয়ে প্রকাশিত 

হইবে। ইহারা ক্লোক এবং শ্লৌকাংশ হইতে সমগ্র কাব্যের বিচার উপনীত 
হইতে যে একেবারে চেষ্টা! করেন নাই তাহা নহে। অনেক জায়গায় তাহারা 
কাব্যের গঠন-বিধি এবং চরিত্র সম্পর্কে আলোঁচন। করিয়াছেন । ধবন্তালোক”- 

গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবদ্ধন রামায়ণ ও মহাভারতের সামগ্রিক বিচার 

করিয়াছেন ; তীহার মতে, এই ছুই গ্রন্থ প্রধীনতঃ দুইটি বিশিষ্ট রসের প্রকাশ। 

অমুদ্রলজ্ন, যুদ্ধবিগ্রহাঁদি অন্ত যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহা অঙ্গী রসের 
অন্তভূর্ত। এই বিচার সার্থক হইয়াছে কিন! সেই সম্পর্কে তর্ক উপস্থাপিত হইতে 
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পারে, কিন্ত তিনি রসকে যে 2170051)616 ব৷ সামগ্রিক ভাবাবহে পরিব্যাঞ্ত 

করিতে চাহিয়াছেন সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 
অবশ্য ইহা সত্বেও ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসম্পূর্ণতা দোষের কথা 

বলিয়াছেন তাহা আংশিকভাঁবে স্বীকার করিতে হইবে । তিনি এই 
অসম্পূর্ণতার যে কারণ দেখাইয়াঁছেন তাহার আলোচনা না করিয়া বিষয়টিকে 
অন্তভাবেও বিচার করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি কাব্য একটি একক, 

সমগ্র পদার্থ । সেই হিসাবে প্রত্যেকটি কাব্যই একটি ভাবের প্রকাশ । কিন্ত 
আনন্দবদ্ধন ও অভিনবগুপ্ত ভরতের রস-বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন । 

তাহার। গ্রহণ করিয়াছেন নয়টি স্থায়ী ভাব, তাহার অধীনে কতকগুলি সঞ্চারী 
ভাব। ইহাদের বিভাগ, উপ-বিভাঁগ করিয়া নানাঁরূপ কাব্যের পরিকল্পনা কর! 

হইয়াছে । ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের আদর্শে তাহারাঁও ধ্বনির নানাপ্রকার 

চুলচের। শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন | ধ্বনি, ভাঁব ও ব্যভিচারী ভাবের সমন্বয়ে 

খ্যাতীত কাঁব্যপ্রকারের সৃষ্টি হইয়াছে । এই সৃষ্টি কবির স্থষ্টি নহে, সমালোচকের 

পরিকল্পনা ; সংস্কৃত আলঙ্কারিকের এই পরিকল্পনা অনুসারে কাঁব্যকে সাঁজাইতে 

চেষ্ট1! করিয়াছেন । মনে হয় তাহাদের কাছে স্বত্র আসিয়াছে আগে এবং তাহার 

পশ্চাতে আসিয়াছে কাব্য । স্থায়ী ভাব আটটি ব1 নয়টি থাঁকিতে পাঁরে | ধ্বনি 

প্রধানতঃ ছইটি থাকিতে পারে । যদৃচ্ছাক্রমে ইহাদের প্রভেদ ও উপ-প্রভেদগুলিকে 

বাড়ান-কমান যাইতে পারে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক কাব্যের ব্যঞ্জনা 
একান্তভাবে স্বতন্ত্র সুষ্টি, কোন পূর্ববস্বীকৃত ধবনি, অলঙ্কার বা রীতির উদাহরণ মাত্র 
নহে। এই যে একান্ত স্বতন্ত্র ভাব” ইহা প্রধানতঃ চরিত্রের মধ্য ঠিয়া প্রকাশিত 

হয়, কারণ প্রজাপতির মত কবিও প্রজা স্ষ্টি করেন। তাহা অলঙ্কার, অন্ুভাব, 

শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত বস্তর মধ্যেই প্রতিফলিত হইবে, কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষণ 

তাহার অনন্যতা ও সমগ্রতা । ভরতের স্তরের দ্বারা নিয়প্ত্রিত হওয়ার জন্য আনন্দ- 

বদ্ধন ও অভিনবগুপ্ত কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ছোট করিয়া দেখিয়ীছেন এবং 

সেইজন্য তাঁহারা বিচ্ছিন্ন লোকের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
অবস্ত তাহাদের সাহিত্য-বিচারের যে অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করা হইল 

তাহাদের কৃতিত্বের তুলনায় তাহা! অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। লৌকিক জগৎ ও 

অলোকিক রসলোকের সম্পর্ক, বাঁচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং সাধারণীকরণ বা হৃদয়- 

সংবাদ-- তাহারা এই সব তত্বের যে ব্যাখ্য। দিয়াছেন তাহ! কাব্যজগতে বস্ততঃই 



| ৩৭ ] 

“লোচন"-স্বরূপ ; বিবুধজনের উদ্যানে তাহার মহিমা “কল্পতরুসমান” | ডঙ্টর" 

বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন, “সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-বিচারের মধ্যে যে 
আশ্কর্য্য হক্মদশিতা ও সত্যানুসন্ষিৎসাঁর পরিচয় পাওয়' ষ্'য. তাহার সহিত তুলনায় 
গ্রীক সমালোচনাকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গযূলক খলিয়া মনে হয়। এমন 
কি আধুনিক সাহিত্য-বিচারে যে পরিণত অন্তমুখিত৷ তাহীরও সহিত ইহা 
সমকক্ষতাঁর স্পর্দা করিতে পারে। কাঁব্য-সৌন্দর্ষের স্বপ্ূপ সন্ধানে ইহা যেরূপ 

বিশ্লেষণের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোক- 
বন্তিক৷ হস্তে সুষ্টিরহস্যের মর্মযূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা! করিয়াছে, চরম সত্য 
আবিষ্ষাঁরের প্রেরণায় পূর্বতন সিদ্ধান্তকে “এহ বাহ” বলিয়া অতিক্রম করিয়। দুর্গম- 

তর পথে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্ত কোন সাহিত্যে 

বিরল।” 

প্রেসিডেন্সি কলেজ 

কলিকাতা | দ্ীমবুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত. 
ফাল্তুন ১৩৫৭ ূ 





ধ্বন্যালোক ও লোচন 





শ্রীমদানন্ববর্ধনাচার্ধ্যপ্রণীতো 

ধবন্যালোক? 

জ্রীন্হরয়ে নমঃ 

স্বেচ্ভাকেসরিণঃ ব্বচ্ছন্বচ্ছায়ায়াসিতেন্দবঃ। 

্রায়ন্তাং বে। মধুরিপোঃ প্রপনাতিচ্ছিদে নখাঁঃ 

লোচনম্ 

ভট্টেন্দুরাজচরণাক্জকৃতাধিবাস- 
হৃদ্যশ্রুতোইভিনবগুপ্তপদাভিধোহহম্। 

যকিঞ্চিদপ্যন্ুরণন্ স্ফুটয়ামি কাব্যা- 
লোকং স্বলোচননিয়োজনয়া জনম্ত্য ॥ 

্বয়মব্যুচ্ছিন্রপরমেশ্বরনমস্কীরসম্পত্তিচরিতার্থোহপি ব্যাখ্যাতৃশ্রোতংণাঁমবিদ্ধেনাভীষ্ট- 
ব্যাধ্যাশ্রবণলক্ষণফলসম্পত্তয়ে সমুচিতাশীঃপ্রকটনদ্বারেণ পরমেশ্বরসাঁংমুখ্যং করোতি 
বৃত্তিকারঃ _ স্বেচ্ছেতি। 

মধুরিপোর্নখাঃ বো যুগ্ান্ ব্যাখ্যাতুশ্োতংং স্তায়ন্তামূ, তেষামেব সন্বোধনযোগ্য- 

ত্বাৎ; সম্বোধনসাঁরো হি যুস্বদর্থ;ঃ | ত্রাণং চাঁভীষ্টলীভং প্রতি সাহায়কাচরণং তচ্চ 

তপ্রতিদ্বন্দ্িবিদ্বাপসাঁরণার্দিনা ভবতীতি | ইয়দত্র ত্রাণ বিবক্ষিতম্ ; নিত্যোদ্যোগি- 

নশ্চ ভগবতো২সম্মোহাধ্যবসায়যোগিত্বেনোৎসাহপ্রতীতেবীররসো ধবন্যাতে, নখানাং 
প্রহরণত্বেন প্রহরণেন চ রক্ষণে কর্তব্যে নখানামব্যতিরিক্তত্বেন করণত্বাৎ সাঁতিশয়- 



২ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

কাব্যস্তাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমায়াতপূর্বব 
স্তস্তাভাবং জগছুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্তে । 

শক্তিতা কর্তৃত্বেন স্চিতা, ধ্বনিতশ্চ পরমেশ্বরস্য ব্যতিরিক্তকরণাপেক্ষীবিরহ্ঃ, 

মধুরিপোরিত্যনেন তশ্য সদৈব জগতত্রাসাপসাঁরণোগ্ঠম উক্তঃ। কীদৃশস্য মধুরিপোঃ? 
স্বেচ্ছয়া কেসরিণঃ, ন তু কন্মপারতন্ত্র্েণ, নাপ্যনদীয়েচ্ছয়া, অপি তু বিশিষ্টদান- 
বহননোচিততথাবিধেচ্ছাপরিগ্রহৌচিত্যাদেব স্বীরুতসিংহরপস্যেত্যর্ঘ:, কীদৃশ! নখাঃ? 
প্রপন্নীনামান্তিং যে ছিন্দন্তি; নখানাঁং হি ছেদকত্বমুচিতম্; আত্তেঃ পুনশ্ছে্ত্বং 
নখান্ প্রত্যসম্ভীবনীয়মপি তদীয়ানাং নখানাং স্বেচ্ছানির্মীণৌচিত্যাৎ সন্তাব্যত 
এবেতি ভাবঃ ৷ অথবা ব্রিজগৎকণ্টকো হিরণ্যকশিপু বিশ্বস্তোৎক্লেশকর ইতি স 

এব বস্তুতঃ প্রপন্নীনাং ভগবদেকশরণানাঁং জনানাযাপ্তিকা রিত্বানু্তৈবাত্তিস্তং বিনাশয়স্তি- 
রাঙ্ডিরেবোচ্ছিন্না ভবতীতি পরমেশ্বরশ্য তশ্যামপ্যবস্থায়াং পরমকারুণিকত্বমুক্তমূ, 
কিঞ্চ তে নখাঃ স্বচ্ছেন স্বচ্ছতাগুণেন নৈর্মল্যেন ; স্বচ্ছমৃছুপ্রভৃতয়ো হি মুখ্যতয়া 

ভাববৃত্তয় এব? ম্বচ্ছায়য়া চ বক্রহঘরপয়াইহ্কত্যাইহয়াসিতঃ খেদিত ইন্দুর্ষিঃ । 
অক্রার্থশক্তিমূলেন ধ্বনিন। বালমন্্রত্বং ধবন্যতে, আয়াসনেন তৎ সম্নিধো চন্স্য 
বিচ্ছায়ত্বপ্রতীতিরহ্ৃগ্ঘত্বপ্রতীতিশ্চ ধ্বন্যাতে, আয়াসকারিত্বং চ নখানাং ুপ্রসিদ্ধমূ; 

নরহরিনখানাং তচ্চ লোকোত্তরেণ রূপেণ প্রতিপাদিতম্, কিঞ্চ তদীয়াং স্বচ্ছতাং 

কুটিলিমানং চাবলোক্য বালচন্দ্রঃ স্বাত্মনি খেদমন্ুভবতি ; তুল্যেহপি স্বচ্ছকুটিল।- 

কাঁরযোগেংমী প্রপন্না্িনিবারণকুশলাঃ; ন ত্বহমিতি ব্যতিরেকালঙ্কারোইপি 

ধ্বনিত: ; কিঞ্চীইং পূর্ব্বমেক এবাসাঁধীরণবৈশগ্তহ্ৃগ্ভাকারযোগাৎ সমস্তজনভিলষণীয়- 
তাভাজনমভবম্, অগ্য পুনরেবংবিধা নখাঁঃ দশ বালচন্দ্রাকারাঃ সন্তাপাভিচ্ছেদ- 

কুশলাশ্চেতি তানেব লোকে বালেন্দুবন্মানেন পশ্ঠতি, ন তু মামিত্যাকলয়ন্ 
বালেন্দুরবিরতমায়াসমনুভবতীবেত্যুতপ্রেক্ষাপহ .তিধ্বনিরপি, এবং বস্তলফাররস- 

ভেদেন ত্রিধা ধ্নিরত্র গ্লোকে অস্বদৃুরুভির্বযাখ্যাতিঃ | 

অথ প্রীধান্তেনোভিধেয়ত্বরূপমভিদধদপ্রধানতয়। প্রয়ৌজনপ্রয়োজনং তৎসম্বদ্ধং 

প্রয়োজনং চ সামর্থ্যাৎ প্রকটয়ন্নাদিবাক্যমাহ কাব্যস্তাস্তেতি। কাব্যাত্মশব্বসংনিধানাদ্ 
বুধশবোত্ত্র কাব্যাত্াববোধনিমিত্তক ইত্যভিপ্রায়েণ বিবুণোতি কাব্যতত্ববিত্তিরিতি ৷ 
আত্মশব্বন্য তত্বশবেনার্ঘং বিবৃথানঃ সারত্বমপরশাব্বৈলক্ষণ্যকারিত্বং চ দর্শয়তি। 

ইতিশব্; স্বরূপপরত্বং ধ্বনিশবস্যাচষ্টে, তদর্থম্য বিবাদাম্পদীভূততয়া নিশ্চয়া- 
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কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তবমূচুত্তদীয়ং 
তেন ব্রমঃ সহৃদয়মনঃগ্রীতয়ে ততস্বরূপম্ ॥ ১॥ 

বুধৈঃ কাব্যতত্ববিস্তিঃ কাব্যস্তাত্মা ধ্বনিরিতি সংজ্ঞিতঃ, পরম্পরয়া 
যঃ সমাম্নাতপূর্ববঃ সম্যক্ আ৷ সমস্তাদ্ যলাতঃ প্রকটিতঃ তস্ত সহৃদয়জনমনঃ 
প্রকাশমানস্তাপ্যভাবমন্যে জগহ্ঃ। 

লোচনম্ 

ভাবেনার্ঘত্বাযোৌগাৎ। এতদ্ বিবুণোতি _-সংজ্িত ইতি। বস্ততত্ত ন তৎসংজ্ঞা- 
মাত্রেশৌক্তম্, অপি ত্বন্তেব ধ্বনিশব্ববাচ্যং প্রত্যুত সমস্তসারভূতম্। ন হান্যথা 

বুধাস্তাদৃশমামনেয়ুরিত্যভিপ্রায়েণ বিবুণোতি_-তশ্য সহ্গদয়েত্যাদিনা । এবং তু 

যুক্ততরম্- ইতিশৰে! ভিন্নক্রমে| বাক্যার্থপরামর্শকঃ, ধবনিলক্ষণৌহ্থঃ কাব্যস্যাত্েতি 

যঃ সমায়াত ইতি । শব্দপদার্কত্বে হি ধ্বনিসংজ্ঞিতোহর্থ ইতি কা সংগতিঃ? এবং 
হি ধ্বনিশব্দঃ কাব্যস্যাত্বেত্যুক্তং ভবেদ্, গবিত্যয়মাথেতি যথা । ন চ বিপ্র- 
পত্তিস্থানমসদেব, প্রত্যুত সত্যেব ধন্মিণি ধর্মমাত্রক্কতা বিপ্রতিপত্ভিরিত্যলমপ্রস্ততেন 
ভূয়সা স্বহৃদয়জনোদ্বেজনেন | বুধন্তৈকস্ প্রামাদিকমপি তথাভিধানং শ্যাৎ, ন তু 
ভূয়সাং তদ্যুক্তমূ। তেন বুধৈরিতি বহুবচনম্। তদেব ব্যাচষ্টে-_পরম্পরয়নেতি । 
অবিচ্ছিন্নেন প্রবাঁহেণ তৈরেতদুক্তং বিনাঁপি বিশিষ্টপুস্তকেষু বিনিবেশনাদিত্য- 

ভিপ্রায়ঃ। ন চ বুধা ভূয়াংসো২নাদরণীয়ং বস্বাদরেণোপদিশেম্কুঃ, এতত্বাদরে- 

ণৌপদিষ্টমূ। তদাহ--সম্যগায়াতপূর্বব ইতি । পূর্বগ্র২ণেনেদশ্প্রথমতা নাঁত্র সম্ভাব্যত 
ইত্যাহ, ব্যাঁচষ্টে চ--সম্যগাঁসমন্তাদ্ ম্াতঃ প্রকটিত ইত্যনেন। তশ্যেতি। যন্যাধি- 

গমায় প্রত্যুত যতনীয়ং, কা তত্রাভাবসম্ভাবনা । অতঃ কিং কুম্মুঃ, অপাঁরং মৌখ্যম- 
ভাববাদিনামিতি ভাঁবঃ | ন চাম্মাভিরভাববাঁদিনাং বিকল্পাঃ শ্রুতা কিন্ত সম্ভাব্য 

দূষয়ি্যত্তে, অতঃ পরোক্ষত্বম। ন চ ভবিম্বদবস্ত দূষরিতুং যুক্তম্, অনুৎপন্নত্বাদেব । 

তদপি বৃদ্ধ্যারোৌপিতং দুষ্তত ইতি চে? বুদ্ধযারোপিতত্বাদেব ভবিষ্বত্বহানিঃ। 
অতো ভূতকালোন্মেষাৎ পারোক্ষ্যাদিশিষ্টাগ্ভতনত্বপ্রতিভানীভাবাচ্চ লিটা প্রয়োগঃ 
কৃতঃ জগছুরিতি। তত্যাখ্যানায়ৈব সম্ভাব্য দূষণং প্রকটয়িস্যতি। সম্ভাবনাংপি 
নেয়মসস্তবতো যুক্তা, অপি তু সম্ভবত এব, অন্তথা সম্ভাবনানীমপর্যবসানং স্যাৎ 

'দূধণানাং চ। অতঃ সম্ভাবনামভিধাকিস্যমাণাঁং সমর্থয়িতুৎ পূর্ববং সন্তবস্তীত্যাহ। 



৪ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

তদভাববাদিনাং চামী বিকল্লাঃ সংভবস্তি তত্র কেচিদাচক্ষীরন্ 

লোচনম্ 

সন্তাব্যন্ত ইতি তৃচ্যমাঁনং পুনরুক্তার্থমেব শ্যাৎ। ন চ সম্ভবস্যাপি সম্ভাবনা, অপি 
তু বর্তমানতৈব ক্ফুটেতি বর্তমীনেনৈব নির্দেশঃ | নম্থু চ সন্তবঘস্তঘূলয় সম্ভাবনয়া' 
ষৎ সম্ভাঁবিতং তদ্দূষয়িত্মশক্যমিত্যাঁশঙ্ক্যাই_বিকল্পা ইতি। ন তু বস্ত সম্ভবতি. 
তাদৃক যত ইয়ং সম্ভীবনা, অপি তু বিকল্পা এব। তে চ তবাববোধবন্ধ্যতয়া 

শ্ষুরেযুরপি, অত এব 'আঁচক্ষীরন্ ইত্যাদয়োহত্র লম্তাবনাবিষয়া লিঙপ্রয়োগা; 

অতীতপরমার্থে পর্য্যবস্যত্তি। যথ]। 

যদি নামাস্থয কায়স্য যদত্তস্তদ্রহির্ভবেৎ। 

দণ্ডমাদায় লোৌকো২য়ং শুন: কাকীংশ্চ বারয়েৎ ॥ 

ইত্যব্র। যছেবং কায়্য দৃষ্টতা শ্যা্তদৈবমবলোক্যেতেতি ভূতপ্রীণতৈব । যদি 
ন স্যাত্ততঃ কিং স্যাঁদিত্যত্রাপি, কিং বৃত্তং যদি পূর্বববন্ন ভবনম্য সম্ভাঁবনেত্যয়মেবার্থ 

ইত্যলমপ্রকৃতেন বহুনা। তত্র সময়াপেক্ষণেন শবোহ্থপ্রতিপাদক ইতি কৃত্ব 
বাচ্যব্যতিরিক্তং নাস্তি ব্যঙ্গ্যমূ, সদপি বা তদভিধাবৃত্তযাক্ষিপ্তং শব্দাবগতার্থবলা- 

কষটত্বাসতাক্তম্, তদনাক্ষিপ্তমপি বা ন বক্ত,ং শক্যম্ কুমারীধিব ভর্তৃম্থখমতদ্বিতস্থ 

ইতি ত্রয় এবৈতে প্রধাঁনবিপ্রতিপত্তিপ্রকারাঃ। তত্রাভাব বিকক্পস্য ত্রয়ঃ প্রকারাঃ 

_ শবার্থগুণালঙ্কারাণ্যমেব শবদার্শোভাকারিত্বাল্লোকশান্ত্রীতিরিক্তনুন্দরশব্দার্থময়স্য 
কাব্যন্ত ন শৌভাহেতুঃ কশ্চিদন্তেহিস্তি যো ২ম্মভির্ন গণিত ইত্যেকঃ প্রকারঃ, যো 

বা ন গণিত; স শৌভীকীধ্যেব ন ভবতীতি দ্বিতীয়ঃ, অথ শৌভাঁকারী ভবতি 
তর্থ্যস্মদুক্ত এব গুণে বালক্কীরে বাঁন্তর্তবতি, নামাত্তরকরণে তু কিয়দিদং পাণ্ডিত্যম্। 

তথাপ্যুক্তেষু গুণেঘলফ্ষারেযু বা নান্তর্ভীব:, তথাপি কিঞ্চিদ্বিশেযলেশমা শ্রিত্য 
নামান্তরকরণমুপমাবিচ্ছিত্তিপ্রকীরাঁণামসংখ্যত্বাৎ। তথাপি গুণালঙ্কীরব্যতিরিক্তত্বা- 

ভাব এব। তাবন্মাত্রেণ চ কিং কতম? অন্তস্যাপি বৈচিত্র্যস্ত শক্যোৎ- 

প্রেক্ষ্যত্বাং । চিরস্তনৈহি ভরতমুনিপ্রভৃতিভির্যমকোপমে এব শব্ৰার্থীলঙ্কারত্বেনেষ্টে, 
তংপ্রপঞ্চদিকপ্রদর্শনং ত্বশ্তৈরলঙ্কারকারৈঃ রুতম্। তগ্যথা _ “কর্মণ্যণ” ইত্যত্র কুস্ত- 

কারাছ্যদাহরণং শ্রত্ব। স্বয়ং নগরকারাদিশব্দ। উতপ্রেক্ষ্যন্তে, তাঁবতা ক আত্মনি বন্ু- 

মানঃ। এবং প্রকৃতেইপি ইতি তৃতীয়ঃ প্রকারঃ । এবমেকস্ত্রিধ! বিকল্পঃ, অন্তোৌ চ 

দ্বাবিতি পঞ্চবিকল্পা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ তানেব ক্রমেণাহ - শব্দার্থশরীরং তাবদিত্যা, 
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-শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম্। তত্র চ শব্দগতাশ্চারুত্বহেতবোহনু- 

প্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতাশ্চোপমাদয়ঃ। বর্ণসংঘটনাধশ্মাশ্চ 
যে মাধূর্য্যাদয়স্তেহপি প্রতীয়ন্তে। তদনতিরিক্তবত্তয়ো বৃত্তয়োহপি 
যাঃ কৈশ্চিছিপনাগরিকাগ্ভাঃ প্রকাশিতাঠ তা অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম্। 

লোচনম্ 

'দিনা। তাবদ্ৃগ্রহণেন কণ্যাপ্যত্র ন বিপ্রতিপত্তিরিতি দর্শয়তি । তত্র শব্দার্থেই ন 
তাঁবদ্ধণিঃ | যতঃ সংজ্ঞীমাত্রেণ হি কো গুণঃ ৷ অথ শব্দার্থয়োশ্চারুত্বং ন ধবনিঃ। 

তথাপি দ্বিবিধং চারুত্বং - স্বরূপমাত্রনিষ্ঠং সংঘটনাশ্রিতং চ। তত্র শব্দানাং স্বরূপ- 
'মাত্রকৃতং চারুত্বং শব্দালঙ্কারেত্যঃ সংঘটনাশ্রিতং তু শবগুণেভ্যঃ। এবমর্থানাং 

চারুত্বং স্বরূপমাত্রনিষ্ঠমুপমাদিভ্যঃ | সংঘটনাপর্য্যবসিতং ত্বর্থগুণেত্য ইতি ন গুণা- 
'লঙ্কীরব্যতিরিতক্তা। ধবনিঃ কশ্চিং। সংঘটনীধর্মী ইতি। শবার্থয়োরিতি শেষঃ। 
যদ্গুগালঙ্কারব্যতিরিক্তং তচ্চারুত্বকাঁরি ন ভবতি, নিত্যানিত্যদৌষা অসাধুছুঃশ্রবাদয় 
ইব। চীরুত্বহেতুশ্চ ধনিঃ, তন্ন তথ্যতিরিক্ত ইতি বাতিরেকিহেতুঃ । নঙ্চু বৃত্তয়ঃ 
রীতয়শ্চ যথা গুণীলঙ্কারব্যতিরিক্তাম্ীরুত্বহেতবশ্চ, তথা ধ্বনিরপি তদ্ব্যতিরিক্তশ্চ 
চারুত্বহেতুশ্চ ভবিষ্যতীত্যসিদ্ধো ব্যতিরেক ইত্যনেনণভিপ্রায়েণাহ _ তদনতিরিক্ত- 

বৃত্বয় ইতি। “নৈব বৃত্তিরীতীন1ং তথ্যতিরিক্তত্বম্ সিদ্ধমূ। তথা হনুপ্রীসানামেৰ 

দীর্তমহৃণমধ্যমবর্ণণীয়ৌপযোগিতয়া পরুষত্বললিতত্বমধ্যমত্পরূপবিবেচনায় বগত্রয়- 
সম্পাদনার্থ, তিশোহনুপ্রাসজাতয়ে। বৃত্তয় ইত্যুক্তাঃ, বর্তৃন্তেহনুপ্রাসভেদা আস্িতি। 

স্বরূপব্যগজনন্তাসং তিহৃঘেতাস্ু বৃত্তিযু। 

পৃথকৃপৃথ্গন্প্রীসমুশত্তি কবয়ঃ সদা ॥ ইতি ॥ 

পৃথক পৃথগিতি । পরুষানুপ্রীসা নাঁগরিকা | মস্থণানুপ্রাসা উপনাঁগরিকা, ললিতা । 
নাগরিকয়া বিদথয়া উপমিতেতি কৃত্বা। মধ্যমমকোমলপরুষমিত্যর্থঃ। অতএব 
বৈদগ্ধ্যবিহীনস্বভাবা স্বকুমীরাপরুষগ্রীম্যবনিতাসানৃশ্যাদিয়ং বৃত্তিগ্রণম্যেতি। তত্র 
তৃতীয়ঃ কোমলাম্ুপ্রাস ইতি বৃত্তয়োইনুপ্রীসজাতয় এব । ন চেহ বৈশেষিকবদৃ- 
বৃত্তিবিবক্ষিতা, যেন জাতৌ জাঁতিমতো৷ বর্তমানত্বং ন স্যাৎ, তদনুগ্রহ এব হি তন্ত্র 
বর্তমীনত্বম। যথাহ কশ্চিং- 

লোকোত্তরে হি গান্টীর্য্য বর্তৃত্তে পৃথিবীভুজঃ । ইতি? 



গু সটীকলোচনোপেত্বন্যালেঁকে 

রীতয়শ্চ বৈদর্ভীপ্রভৃতয়ঃ | তদ্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধ্বনির্নামেতি | অন্যে 
ক্রয়ুঃ _নাস্ত্যেব ধ্বনি প্রসিদ্ধপ্রস্থানব্যতিরেকিণঃ কাব্যপ্রকারস্ত 

কাব্যত্হহানে: ৷ সম্দয়হৃদয়াহলাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্। ন 

লোচনম্ 

তথ্মাদ্ বৃত্তয়োইনুপ্রাসাদিভ্যোইনতিরিত্তবৃত্তয়ো নাভ্যধিকব্যাঁপারাঃ। অতএব 
ব্যাপারভ্দাঁভাবান্ন পৃথগন্ুমেয়স্বরূপ৷ অপীতি বৃত্তিশব্স্ত ব্যাপারবাঁচিনোইভিপ্রায়ঃ | 

অনতিরিক্তত্বাদেব বৃত্তিব্যবহাঁরে! ভাঁমহাদিভির্ন কৃতঃ। উদ্তটাদিভিঃ প্রযুক্তেংপি 
তশ্সিন্নর্থে কশ্চিদধিকো হৃদয়পথমবতীর্ণ ইত্যভিপ্রায়েণা২--গতাঁঃ শ্রবণগোচরমিতি । 
রীতয়শ্চেতি। তদনতিরিক্তবৃত্তয়োংপি গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি সম্বন্ধ: | তঙচ্ছব্দেনাত্র 

মাধ্য্যাদয়ে। গুণাঃ, তেষাঁং চ সমুচিতবৃত্যর্পণে যদন্যোন্যমেলনক্ষমত্বেন পানক ইব 

গুড়মরিচাদিরসানাং সংঘাতরূপতাগমনং দীপ্তললিতমধ্যমবর্ণনীয়বিষয়ং গোঁড়ীয়- 
বৈদর্ভপাঞ্চালদেশহেবাকপ্রাচ্্য্যদৃশা তদেব ত্রিবিধং রীতিরিত্যুক্তম। জাতির্জীতি- 
মতো! নানা, সমুদায়শ্চ সমুদায়িনে নাম্য ইতি বৃত্তিরীতয়ো৷ ন গুণালঙ্কারব্য তিরিক্তা 
ইতি স্থিত এবাসৌ ব্যতিরেকী হেতুঃ ৷ তদাহ -_তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধবনিরিতি । 
নৈষ চাকুত্বস্থানং শব্দার্থরূপত্বাভাবাৎ। নাপি চারুত্বহেতুঃ, গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত- 
ত্বাদিতি | তেনাখগ্ুবুদ্ধিসমাস্বাছ্যমপি কাব্যমপোদ্ধীরবুদ্ধ্যা যদি বিভজ্যতে তথাপ্যত্র, 

ধবনিশব্ববাচ্যো ন কশ্চিদতিরিক্তোহর্থে! লভ্যত ইতি নামশব্দেনাহ। 

নন্থ মা ভূদসে৷ শব্দার্থভাবঃ, মা চ তৃত্তচচীরুত্বহেতুঃ, তেন গুণালঙ্কারব্যতি- 
রিক্তোইসৌ শ্যাঁদিত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়মভাববাঁদপ্রকারমাহ _ অন্ত ইতি। ভবত্বেবম্ 
তথাপি নীন্ত্যেব ধ্বনির্যাদৃশস্তব লিলক্ষয়িষিতঃ | কাব্যস্য হাসৌ কণ্চিদ্বক্তব্যঃ। 
ন চাসৌ ন্ৃত্যুগীতবাগ্াদিস্থানীয়ঃ কাব্যস্থয কশ্চিৎ। করণীয়ং কাব্য তশ্য ভাবশ্চ, 
কাব্যত্বম। ন চ নৃত্যগীতাদি কবনীয়মিত্যুচ্যতে | 

প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধৎ প্রস্থান শব্দার্থ তদ্গুণীলঙ্কীরাশ্চেতি ) প্রতিষ্ঠন্তে 
পরম্পরয় ব্যবহরস্তি যেন মার্গেণ তপ্প্রস্থানম্। কাঁব্যপ্রকারস্যেতি | কাব্যপ্রকারত্বেন 
তব স মার্গোভিপ্রেতঃ, “কাব্যস্যাত্সা” ইত্যক্তত্বাং। নম কম্মাত্তৎকাব্যম্ ন 
ভবতীত্যাহ-_ সহৃদয়েতি ৷ মার্গস্যেতি । নৃত্যগীতাক্ষিনিকৌচনাদিপ্রীয়স্যেত্যর্থ: ৷ 

তদিতি। সহ্ৃদয়েত্যাদিকাব্যলক্ষণমিত্যর্ঘ:। নন যে তাদৃশমপূর্বং কাব্যরূপতয়া' 
আনস্তি, ত এব সহৃদয়াঃ। তদভিমতত্ব চ নাম কাব্যলক্ষণমুক্তপ্রস্থানাতিরেকিণ, 



প্রথমোদভোতঃ - ৭ 

চোক্তপ্রস্থানাতিরেকিণো মার্গন্ত তৎ সম্ভবতি। ন চ তৎসময়াস্তঃ- 

পাতিনঃ সহৃদয়ান্ কাংশ্চিৎ পরিকল্প্য তৎপ্রসিদ্ধযা ধ্বনৌ কাব্যব্যপদেশঃ 
প্রবন্তিতোইপি সকলবিদ্বন্মনোগ্রাহিতামবলম্বতে । 

লোচনম্ ূ 

এব ভবিষ্যৃতীত্যাশঙ্ক্যাহ--ন চেতি। যথা হি খড়ালক্ষণং করোমীত্যুন্তা আতান- 

বিতানাত্মা প্রাত্রিয়মাণঃ সকলদেহাচ্ছাদকঃ স্বকুমারশ্চিত্রতভ্তবিরচিতঃ সংবর্তনবিবর্তন- 

সহিষ্নুরচ্ছেদক: স্থচ্ছেদ্য উত্রুষ্টঃ খড়া ইতি ক্রবাঁণঃ, পরৈঃ পটঃ খন্বেবংবিধো। ভবতি 

ন খড়া ইত্যযুক্ততয়৷ পর্যনুযুজ্যমান এবং ব্রয়াৎ_ঈদৃশ এব খড্ো মমাভিমত ইতি 
তাদ্গেবৈতৎ। প্রসিদ্ধং হি লক্ষ্যং ভবতি ন কল্পিতমিতি ভাঁবঃ | তদাহ সকল- 
বিদ্বদিতি। বিদ্বাংসোইপি হি তৎসময়জ্ঞা এব ভবিষ্বন্তীতি শঙ্কাং সকলশব্দেন 
নিরাকরোতি । এবং হি রুতে২পি ন কিঞ্চিংকুতম্ স্যাঁছুন্মস্ততা পরং প্রকটিতেতি 
ভাঁবঃ। 

ষন্ষত্রাভিপ্রায়ং ব্যাচষ্টে_ জীবিতভূতো। ধবনিস্তাবত্তবাঁভিমতঃ জীবিতং চ নাম 
প্রসিদ্ধপ্রস্থানীতিরিক্তমলঙ্কারকারৈরনুক্তত্বাত্তচ্চ ন কাঁব্যমিতি লোকে প্রসিদ্ধমিতি। 
তশ্যেদৎ সর্ববং স্ববচনবিরুদ্ধমূ। যদি হি তৎকাব্যস্যান্ুপ্রাণকং তেনাঙ্গীকৃতং পূর্বব- 

পক্ষবাদিনা তচ্চিরন্তনৈরন্ুক্তমিতি প্রত্যুত লক্ষণার্থমেব ভবতি। তন্মাৎ প্রীক্তন 
এবাত্রাভিপ্রায়ঃ | 

নন ভবত্বসৌ চারুত্বহেতুঃ শবা্ঘগুণাঁলঙ্কীরান্তভূতিশ্চ, তথাপি -ধ্বনিরিত্যমুয়া 
ভাষয়া জীবিতমিত্যসৌ ন ন কেনচিছুক্ত ইত্যভিপ্রায়মাশঙ্ক্য তৃতীয়মভাঁববদ- 
মুপস্কস্ততি পুনরপর ইতি। কামনীয়কমিতি কমনীয়স্য কর্ম চারুত্বধীহেতুতেতি 
যাবৎ। নন্থ বিচ্ছিভীনামসংখ্যত্বাৎ কাচিত্তাদৃশী বিচ্ছিত্তিরন্মাতির্ূ্টা, যা নাহুপ্রসাদে 
নাঁপি মাধূয্যা দীবুক্তলক্ষণেহন্তর্ভবে দিত্যা শঙ্ক্যাত্যুপগমপূর্ববকং পরিহতি _ বাঁপ্থিকল্পা- 

নীর্ষিতি। বক্তীতি বাঁকৃ শব্ষ। উচ্যত ইতি বাগর্থঃ। উচ্যতে অনয়েতি 
বাগভিধাব্যাপারঃ| তত্র শব্দার্থ বৈচিত্র্যপ্রকারোইনভ্তঃ। অভিধাবৈচিত্র্যপ্রকীরোইপ্য- 
সংখ্যেয়ঃ। প্রকীরলেশ ইতি । স হি চারুত্বহেতৃণ্ডণে! বালঙ্কারো বা। সচ 
সামান্যলক্ষণেন সংগৃহীত এব। যদাহুঃ-_ 'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মী গণাঃ 

তদতিশয়হেতবস্তলঙ্কারা৮ ইতি | তথা 'বক্রীভিধেয়শব্োক্তিরিষ্টা বাঁচামলম্কৃতিঃ ইতি। 
ধবণির্ধ্বনিরিতি বীপ্পয়া সন্তরমং নুচয়ন্নাদরং দর্শয়তি-_নৃত্যত ইতি। ল্লক্ষণকৃত্তিত্তদৃ- 



৮ সটাকলোচনোৌপেতধবন্তালোঁকে 

পুনরপরে তন্তাভাবমন্যথা কথয়েয়ুঃ১_-ন সম্ভবত্যেব ধ্বনির্নামাপূর্ববঃ 

কশ্চিৎ। কামনীয়কমনতিবর্তমানস্ত তত্যোক্তেষেব চারুত্বহেতৃঘস্তূরভাবাৎ। 

তেষামন্যতমন্তৈব বা অপূর্ববসমাখ্যামাত্রকরণে যতকিঞ্চন কথনং স্তাৎ। 
কিঞ্চ বাণ্িকল্লানামানস্ত্যাৎ সম্ভবত্যপি বা কম্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণ- 
বিধায়িভিঃ প্রসিদ্বৈরপ্রদগিতে প্রকারলেশে ধ্বনিধ্বনিরিতি যদেত- 
দলীকসন্ৃদয়ত্বভাবনামুকুলিতলোচনৈর্বত্যুতে, তত্র হেতুং ন বিদ্বঃ। 
সহত্রশে! হি মহাত্বভিরন্যৈরলঙ্কারপপ্রকারাঃ প্রকাশিতাঃ প্রকাশ্যান্তে চ। 

ন চ তেষামেষা দশা শ্য়তে। তত্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনি |. ন ত্ত্থয 

ক্ষোদক্ষমং তত্বং কিঞ্চিদিপি প্রকাশয়িতুং শক্যম্। 
তথ! চান্যেন কৃত এবাত্র শ্লোক £- 

লোচনম্ 

যুক্তকাব্যবিধায়িভিন্তচ্ছ বণোদ্ভূতচমৎকারৈশ্চ প্রতিপতৃভিরিতি শেষ; ৷ ধ্বনিশবে 
কোত্ত্যাদর ইতি ভাবং। এষ দশেতি স্বয়ং দর্পঃ পরৈশ্চ ভূয়মানতেত্যর্থঃ। 
বাগ্িবিকল্লাঃ বাঁকৃপ্রবৃত্তিহেতুপ্রতিভাব্যাপারপ্রকীর1 ইতি বা। তস্মাৎ প্রবাদমাত্র- 

মিতি। সর্বেষামভাববাদিনাং সাধারণ উপসংহারঃ। যতঃ শৌভাহেতুত্বে গুণালঙ্কা- 
রেত্যো। ন ব্যতিরিক্তঃ যতশ্চ ব্যতিরিক্তত্বে ন শোভাহেতুঃ যতশ্চ শৌভাহেতুত্বেপি 
নাদরাস্পদং তত্াদিত্যর্থঃ। ন চেয়মভাবসস্তাবন। নির্মলৈব ছুষিতেত্যাহ - তথা 

চান্তেনেতি ৷ গ্রন্থকৎসমাঁনকালভাবিন। মনোরথনায়! কবিনা। যতো ন সালঙ্কৃতি 
অতো ন মনঃপ্রহলাঁদি । 

অনেনার্থলঙ্কারাণামভাব উল্তঃ ৷ ব্যুৎপনৈ রচিতং চ নৈব বচনৈরিতি শব্দা- 

লঙ্কারীণাম্। বক্রোক্তিঃ উৎকৃষ্ট সংঘটনা, তচ্ছ,্যমিতি শবার্ধগুণানাম্। বক্রোক্তি- 

শৃম্তশব্দেন সামীন্যলক্ষণাঁভাঁবেন সর্ববালঙ্কারাভাব উক্ত। ইতি কেচিৎ। 'তৈঃ পুনরুক্তত্বং 
ন পরিহৃতমেবেত্যলমূ। শ্রীত্যেতি | গতান্গতিকা নুরাঁগেণেত্যর্থঃ | স্্মতিনেতি। 

জড়েন পৃষ্টে। ভ্রতঙ্গকটাক্ষাদিভিরেবোত্তরং দদত্তৎস্বরূপং কামমাঁচক্ষীতেতিভাবঃ | 

এবমেতেইভাববিকল্পাঃ শৃঙ্খলাক্রমেণাগতাঃ, ন ত্তবন্ঠোন্তাসম্বন্ধা এব। তথা হি 

তৃতীয়াভাবপ্রকারনিরপণোপক্রমে পুনঃ শবস্যায়মেবাঁভিপ্রায়» উপসংহারৈক্যং চ 
সঙ্গচ্ছতে | অভাববাদস্য সম্ভাবনা প্রাণত্বেন ভৃতত্বমুক্তম। ভাক্তবাদন্ববিচ্ছিম্নঃ পুত্তকে- 



প্রথমোদ্ছোতঃ ৯ 

যন্টিন্নস্তি ন বস্ব কিংচন মনঃপ্রহ্নাদি সালংকৃতি 

ব্যুৎপন্লৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্তং চ যৎ। 
কাব্যং তদ্ধনিনা সমন্বিতমিতি গ্রীত্য। প্রশংসঞ. জড়ো 

নো বিদ্মোইভিদধাতি কিং স্মতিন। পুষ্ট; স্বরূপং ধ্বনেঃ। 

ধিত্যভিপ্রায়েণ ভাক্তমাহুরিতি নিত্যপ্রবৃবর্তমানাপেক্ষয়াভিধানম্ | ভজ্যতে সেব্যতে 

পদার্থেন প্রসিদ্ধতয়োতপ্রেক্ষ্যত ইতি ভক্তিরধর্মোইভিধেয়েন সামীপ্যাঁদিঃ, তত আগতো 

তাঁক্তো লাক্ষণিকোহর্থঃ । যদাহুঃ-_ 

অভিধেয়েন সামীপ্যাৎ সারূপ্যাৎ সমবায়তঃ | 

বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াযোগাল্লক্ষণা পঞ্চধা মতা ॥ 

ইতি ॥ গুণসমুদীয়বৃত্তেঃ শব্স্তার্থভাগন্তৈক্ষ্যাদির্ভক্তি:, তত আগতো গৌণোইর্থো 

ভাক্তঃ। ভক্তি: প্রতিপান্ে সামীপ্যতৈক্ষ্যাদে শ্রদ্ধীতিশয়ঃ, তাং প্রয়ৌজনেত্বেনোদদিশ্য 
তত আগতো৷ ভাক্ত ইতি গৌণে লাক্ষণিকশ্চ। মুখ্যস্থ চীর্থস্য ভঙ্গো৷ ভক্তিরিত্যেবং 
মুখ্যার্থবাধা, নিমিত্ত, প্রয়োজনমিতি ত্রয়সন্ভীব উপচারবীজমিত্যুক্তং ভবতি। 

কাব্যাত্ানং গুণবৃত্তিরিতি। সামানাধিকরণ্যন্তায়ং ভাঁবঃ--যগযপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে 

ধ্বনিভেদে “নিংশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ' ইত্যাদাবুপচারোইস্তি, তথাপি ন তদায্সৈব ধ্বনিঃ, 

তত্যতিরেকেণাপি ভাঁবাঁৎ, বিবক্ষিতাগ্যপরবাচ্য প্রভেদাঁদৌ অবিবক্ষিতবাঁচ্যেইপুযুপচার 

এব, ন ধবনিরিতি বক্ষ্যামঃ । তথা চ বক্ষ্যাতি-_ 

ভক্ত্যা বিভণ্তি নৈকত্বং বূপভেদাদয়ং ধবনিঃ ৷ 

অতিব্যাণ্ডেরথাব্যাপ্তেন্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা ॥ 

ইতি ॥ কশ্যচিদ্ ধ্নিভেদস্য সা তু স্যাছুপলক্ষণমূ। ইতি চ। 

গুণাঃ সামীপ্যাঁদয়ে। ধর্ষান্তৈক্ষ্যাদয়শ্চ । তৈরুপায়ৈর্বৃত্তিরর্ধাস্তরে যস্য, তৈরুপায়ৈ- 

বৃ্তি্বা শব যত্র স.গুণবৃত্তিঃ শবদৌহর্থো বা । গুণদ্বারেণ বা বর্তনং গুবৃত্তিরমুখ্যোইভি- 

ধাব্যাপারঃ। এতদুক্তং ভবতি --ধবনতীতি বা, ধবন্যত ইতি বা, ধ্বননমিতি বা যদি 

ধবনিঃ, তথাপ্যুপচরিতশবার্ধব্যাপারাতিরিক্তো নাসৌ কশ্চিৎ। মুখ্যার্থে হাভিধেবেতি 

পাঁরিশেষ্াঁদমুখ্য এব ধবনিঃ, তৃতীয়রাশ্টভাবাৎ। 

নলু কেনৈতছুক্তং ধ্বনি গুণবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ-যদযপি চেতি। অন্যো বেতি। 

গুণালঙ্কীরপ্রকাঁর ইতি যাবৎ। দর্শয়তেতি। ভট্টোন্টবামনাদিনা । ভামখেনোক্তং 

'শবাশ্ন্দোইিভিধানার্ঘাঠ ইতি অভিথানস্য শব্দাদ্ ভেদং ব্যাখ্যাতুং ভট্টোস্তটো বভাষে 



১০ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

ভাক্তমাহুস্তমন্যে। অন্তে তং ধ্বনিসংজ্ঞিতং কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তি- 
রিত্যানুঃ। যগ্যপি চ ধ্বনিশব্দসংকীর্তনেন কার্যলক্ষণবিধায়িভি্ডণ- 
বৃত্তিরন্তো বা নকশ্চিৎ প্রকারঃ প্রকাশিতঃ তত্রাপি অসুখ্যবৃত্ত্যা! কাব্যেষু 

ব্যবহারং দর্শয়তা ধ্বনিমার্গো মনাকৃস্পৃষ্টোইপি ন লক্ষিত ইতি 
পরিকল্প্যৈবমুক্তম্-_ “ভাক্তমাহুস্তমন্তে ইতি । 

কেচিৎপুন পঁক্ষণকরণশালীনবুদ্ধয়োৌ ধ্বনেস্তত্বং গিরামগোচরং 
সহ্ছদয়হৃদয়সংবেগ্যমেব সমাখ্যাতবস্তঃ। তেনৈবংবিধান্ু বিমতিষু স্থিতাস্ু 

_শব্দানামভিধানমভিধাব্যাপারে! মুখ্যো গুণবৃত্তিশ্চ ইতি | বামনোইপি সাদৃশ্তালক্ষণা 
বক্রোক্তিঃ ইতি । মনাক্ স্পুষ্ট ইতি। তৈস্তাবদৃধ্বনিদিগুন্নীলিতা, যথ৷ লিখিত- 
পাঁঠকৈস্ত স্বরূপবিবেকং কর্ত,মশরু,বস্তিন্ততস্বরূপবিবেকো ন কৃত, প্রত্যুতোপাঁলভ্যতে, 
অভগ্ননারিকেলবৎ যথাশ্রততদ্গ্রন্থো্গ্রহণমাত্রেণেতি। অত এবাহ--পরিকল্প্যেবমুত্ত- 

মিতি। যগ্ভেবং ন যৌজ্যতে তদ! ধ্বনিমার্গ: স্পৃষ্ট ইতি পূর্ববপক্ষাভিধানং বিরুধ্যতে । 
শালীনবুদ্ধয় ইতি । অপ্রগল্ভমতয় ইত্যর্থঃ এতে চ ত্রয় উত্তরোত্তরং তব্যবুদ্ধয়ঃ 

প্রাচ্যা হি বিপর্য্তা এব সর্বথা। মধ্যমাস্ত তত্ত্রপং জানানা অপি সন্দেহেনাপহু,য়তে । 

অন্তযান্বপত্ন,বান! অপি লক্ষয়িতুং ন জানত ইতি ক্রমেণ বিপর্যাসসন্দেহীজ্ঞানপ্রাধান্ত- 
মেতেষাম্। তেনেতি। একৈকোইপ্যয়ং বিপ্রতিপত্তিরূপো বাক্যার্থো৷ নিরপণে হেতৃত্বং 
প্রতিপদ্ধত ইত্যেকবচনম্। এবংবিধাস্থ বিমতিঘিতি নির্ধারণে সপ্তমী । আস মধ্যে 
একোহপি যো বিমতিপ্রকীরস্তেনৈব হেতুনা তৎস্বরূপং ব্রম ইতি, ধ্রনিম্বরূপমভি- 

ধেয়ম্, অভিধানাভিধেয়লক্ষণো ধ্বনিশাস্ত্রয়োর্বকৃশ্রোত্রোবু্যৎ-পাছ্ব্যুৎপাঁদকভাবঃ 
সন্বন্কঃ, বিমতিনিবৃত্ত্যা তৎস্বরূপজ্ঞানং প্রয়োজনম্ শাস্তপ্রয়োজনয়োঃ সাধ্যসাধনতাবঃ 

সম্বন্ধ ইত্যুক্তম্। 
অথ শ্রোতৃগতপ্রয়োজনপ্রয়োজনপ্রতিপাদকং “সহৃদয়মনঃশ্রীতয়ে' ইডি. ভাগং 

ব্যাখ্যাতুমাহ-_তম্ত ইতি। বিমতিপদপতিতশ্যেত্যর্থঃ | ধ্বনেঃ স্বরূপং লক্ষয়তাং 
সম্বন্ধিনি মনসি আনন্দ নিবৃত্যাত্মা চমৎকারাপরপর্য্যায়ঃ, প্রতিষ্ঠাং পরৈবিপর্যা- 
সাহ্যপহতৈরনুন্থল্যমানত্বেন স্থেমানং, লভতামিতি প্রয়ৌজনং লম্পাদয়িতৃং ততস্বরূপং 
প্রকাহত ইতি সঙ্গতি: ৷ প্রয়োজনং চ নাম তৎসম্পাদকবস্তপ্রযোক্তৃতাপ্রাণতয়ৈব 
তথা ভবতীত্যাশয়েন 'ক্রীতয়ে তত্স্বরূপং ব্রমঃ ইত্যেকবাক্যতয়] ব্যাখ্যেয়ম্। 



প্রথমোদৃছ্যোতঃ ১১. 

সহ্ৃদয়মনঃগ্রীতয়ে ততম্বরূপং ব্রমঃ। তব্য হি ধ্বনেঃ স্বরূপং সকল- 

সৎকবিকাব্যোপনিষদ্ভূতমতিরমণীয়মণীয়সীভিরপি চিরস্তনকা ব্যলক্ষণ- 

বিধায়িনাং বুদ্ধিভিরনুন্মীলিতপূর্বম। অথ চ রামায়ণমহাভারত- 
প্রভৃতিনি লক্ষ্যে সবত্র প্রসিদ্ধব্যবহারং লক্ষয়তাং সহ্ৃদয়ানামানন্দে! 

মনসি লভতাং প্রতিষ্ঠামিতি প্রকাশ্যাতে | ১ 

তৎস্বরূপশব্দং ব্যাচক্ষাঁণঃ সংক্ষেপেণ তাবৎ পুর্বোদীরিতবিকল্পপঞ্চকোদ্ধরণং স্থচয়তি 
_সকলেত্যাদিনা। সকলশব্দেন সংকবিশব্দেন চ প্রকারলেশে কম্মিংশ্চিদিতি 

নিরাকরোঁতি । অতিরমণীয়মিতি ভাক্তাদ্যতিরেকমাহ। ন হি “সিংহো বটু* 
গঙ্গায়াং ঘোষঃ ইত্যত্র রম্যতা কাঁচিৎ। উপনিষদ্ভূতশব্ন তু অপূর্ববসমাখ্যামাত্র- 
করণ ইত্যাদি নিরাঁকৃতমূ। অণীয়সীভিরিত্যাঁদিন। গুণণলঙ্কারান্তভূতত্বং সুচয়তি। 

অথ চেত্যাদিন! “তৎসময়ান্তঃপাঁতিন' ইত্যাঁদিন। যৎ সাময়িকত্বং শঙ্কিতং তন্নিরব- 
কাশীকরোতি। রামায়ণমহাঁভীরতশব্দেনীদিকবেঃ প্রভৃতি সর্ব্বৈরেব স্থরিভিরস্যাদরঃ 
কৃত ইতি দর্শয়তি। লক্ষয়তাঁমিত্যনেন বাঁচাম্ স্থিতমবিষয় ইতি পরাস্যতি। 
লক্ষ্য তেইনেনেতি লক্ষো৷ লক্ষণম্। লক্ষেণ নিরূপয়ন্তি লক্ষয়ন্তি, তেষাং লক্ষণদ্বারেণ 
নিরূপয়তামিত্যর্থঃ | সহ্ৃদয়ানামিতি। যেষাঁং কাব্যানুশীলনীভ্যাসবশাঁদিশদীভৃতে 

মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহ্ৃদয়াঃ । যথোক্তম্ 

যোহ্থঃ হৃদয়সংবাদী তশ্য ভাঁবো রসৌতিবঃ। 
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুফং কাষ্ঠমিবাগ্রিনা ॥ ইতি ॥ 

আনন্দ ইতি । রসচর্বণীত্মনঃ প্রীধীন্যং দর্শয়ন্ রসধ্বনেরেব সর্ববত্র মুখ্যভৃতমাত্মত্বমিতি 

দর্শয়তি। তেন যদুক্তম্ 
ধ্বনির্নামাপরো। যোংপি ব্যাপারে ব্যঙ্নাত্মরকং | 

তশ্য সিদ্ধেংপি ভেদে স্যাঁৎ কাব্যেইংশত্বং ন রূপতা ॥ 

ইতি তদপহস্তিতং ভবতি। তথ! হাভিধাভাবনারসচর্বণাত্মকেহপি ত্র্যংশে কাব্যে রস- 

চর্বণা তাঁবজ্জীবিতভূতেতি ভবতোইপ্যবিবাদেইস্তি। যথোক্তং তয়ৈব _ 
ৃ কাব্যে রসয়িতা সর্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাকৃ্। ইতি । 

তদন্বলঙ্কারধবস্তিপ্রায়েণাংশমাত্রত্বমিতি সিদ্ধসাধনম্। রসধবগ্যাতিপ্রায়েণ তু স্বাভ্যু- 
পগমপ্রসিদ্ধিসংবেদনবিরুদ্ধমিতি। তত্র কবেস্তাবৎ কীর্ত্যাপি প্রীতিরেব সম্পাছ্যা। যদাহ 

_-কীতিং ন্বর্গকলামাহু* ইত্যাদি। শ্রোত ণাং চ ব্যুৎপ্তিশ্রীতী যছ্যপি স্তঃ, যথোক্তং-- 



-১২ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

তত্র ধ্বনেরেব লক্ষয়িতুমারন্ধন্য ভূমিকাং রচয়িতুমিদমুচ্যতে _ 
যোহর্থঃ সহৃদয়ক্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ। 

বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যো ত্ত ভেদাবুভোৌ স্মৃতৌ ॥ ২ 

ধর্মার্কামমোক্ষেযু বৈচক্ষণ্যং কলান্থ চ। 
করোতি কীঞ্ডিং শ্রীতিং চ সাঁধুকাব্যনিষেবণম্॥ ইতি ॥ 

তথাপি তত্র প্রীতিরেব প্রধানম। অন্তথা প্রভুসশ্মিতেভ্যো বেদাঁদিভ্যে। মিত্র- 

সম্মিতেভ্যশ্চেতিহাঁসাঁদিভ্যে। ব্যুৎপত্তিহেতুভ্যঃ কোহস্য কাব্যস্বরূপন্থ্য ব্যুৎপত্তিহেতো- 
জায়াসন্মিতত্বলক্ষণো বিশেষ ইতি প্রীধান্তেনীনন্দ এবোক্তঃ। চতুর্ব্গব্যুৎপত্তেরপি 
চানন্দ এব পার্ষত্তিকং মুখ্যং ফলম। 

আনন্দ ইতি চ গ্রন্থৃতো নাম। তেন স আনন্দবর্ধনাঁচার্য এতচ্ছাস্তদ্ধারেণ 

সহৃদয়হৃদয়েষু দেবতাঁয়তনা দিবদনর্বরীং স্থিতিং গচ্ছত্বিতি ভাঁবঃ। যথোক্তম্_ 
“উপেষুষামপি দিবং সন্নিবন্ধবিধায়িনাম্। 

আস্ত এব নিরাতঙ্কং কান্তং কাব্যময়ং বপু ॥ ইতি ॥ 
যথা মনসি প্রতিষ্ঠা এবংবিধমস্ত মন, সহৃদয় চক্রবর্তী খন্বয়ং গ্রন্থকৃ্দিতি যাঁবৎ। 

যথা _ যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা পরমার্জুনস্য' ইতি। স্বনীমপ্রকটাকরণং শ্রোতণাং প্রবৃত্যঙ্গমেব 
সম্ভাবনা প্রত্যয়োৎপাদনমুখেনেতি গ্রস্থান্তে বক্ষ্যামঃ | এবং গ্রন্থকৃতঃ কবেঃ শ্রোতৃশ্চ 
মুখ্যং প্রয়োজনমুক্তম্ ॥ ১ ॥ 

নহু ধ্বনিস্বরূপং ব্রম" ইতি প্রতিজ্ঞায় বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যে ঘ্বৌ ভেদাবর্থস্যেতি 

বাচ্যাতিধানে কা সঙ্গতি: কারিকায়া ইত্যাশঙ্ক্য সঙ্গতিং ক্ুমবতরণিকাং করোতি 

তত্রেতি। এবংবিধেইভিধেয়ে প্রয়োজনে চ স্থিত ইত্যর্থঃ | ভূমিরিব ভূমিকা । 
যথা অপুর্বনির্মাণে চিকীষিতে পূর্বং ভূমিবিরচ্যতে, তথ ধ্বনিম্বরূপে প্রতীয়মানাখ্যে 
নিরপয়িতব্যে নিবিবাঁদসিদ্ধবাচ্যাঁভিধানং ভূমিঃ। তংপৃষ্ঠেইধিকপ্রতীয়মানাং- 
শোৌলিজনাৎ। 

বাঁচ্যেন সমশীধিকতয়া৷ গণনং তশ্যাপ্যনপহ্বনীয়ত্বং প্রতিপাদয়িতুম্। স্থতা- 
বিত্যনেন “যঃ সমায়াতপূর্ব ইতি দ্রঢ়য়তি। শব্দার্ঘশরীরং কাব্য্িতি যুক্ত” তত্র 
শরীরগ্রহণাঁদেব কেনচিদাত্মনা তদন্থপ্রাণকেন ভাব্যমেব | তত্র শব্বস্তাবচ্ছরীরভাঁগ 
এব সম্নিবিশতে সর্বজনসংবেগ্ধর্মত্বাৎ স্থুলকৃশাদিবৎ | অর্থঃ পুনঃ সকলজনসংবেছ্যো 

ন ভবতি। ন হার্থমাত্রেণ ফীব্যব্যপদেশঃ, লৌকিকবৈদিকবাক্যেযু তদভাবাৎ 



প্রথমোদৃগোতঃ ১৩. 

কাব্যস্ত হি ললিতোচিতসন্মিবেশচারুণঃ শরীরন্তেবাত্মা! সাররূপতয়! 
স্থিতঃ সন্দয়ঙ্লাঘ্যো যোহথ্তন্ত বাঁচ্যঃ প্রতীয়মানশ্চেতি দো ভেদৌ। 

তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপনাদিভিঃ। 
বন্ুধা ব্যাকৃতঃ সোইন্যেঃ 

কাব্যলক্মবিধায়িভিঃ | 
ততো নেহ প্রতন্যাতে ॥ ৩ 

তদাহ-_ সহৃদয়ঙ্লীধ্য ইতি। স এক এবার্থো দ্বিশীখতয়া বিবেকিভিবিভাঁগবুদ্ধযা 
বিভজ্যতে। 

তথা হি- তুল্যেহ্্থরূপত্বে কিমিতি কন্মৈচিদেব সহৃদয়াঃ শ্লাঘন্তে। তগ্ভবিতব্যং 
তত্র কেনচিদ্বিশেষেণ। যে বিশেষঃ, প্রতীয়মানভাঁগে! বিবেকিভিবিশেষহেতুত্বাদাত্রেতি 
ব্যবস্থাপ্যতে । বাচ্যসংবলনাবিমোহিতহদয়ৈস্ত তংপৃথগভাঁবে বিপ্রতিপদ্ভতে, 

চার্বাকৈরিবাত্মপৃথগ ভাবে । অতএব অর্থ ইত্যেকতয়োপব্রম্য সহাদয়ঙ্লীঘ্য ইতি 

বিশেষণদ্বারা হেতুমভিধায়াপোদ্ধারদৃশী তস্য দো ভেদাবংশাবিত্যুক্তমূ, ন তু দ্বাব- 
প্যাক্সানৌ কাব্যস্যেতি | 

কারিকাভাগগতং কাঁব্যশব্দং ব্যাকর্ত,মাহ-_কাব্যস্য হীতি। ললিতশব্েন গুণী- 
লঙ্কারাহ্গ্রমাহ । উচিতশব্দেন রসবিষয়মেবৌচিত্যং ভবতীতি দর্শয়ন্ রসধ্বনের্জী- 

বিতত্বং স্থচয়তি। তদভাঁবে হি কিমপেক্ষয়েদমৌচিত্যং নাম সর্ধত্রোদেঘাম্তত ইতি 
ভাঁবঃ। যোহর্থ ইতি যদীনুবদন্ পরেণাপ্যেতস্তাবদভ্যুপগতমিতি দর্শয়তি | তশ্যে- 

ত্যাদিনা তদভ্যুপগম এব দ্বযংশত্বে সত্যুপপদ্ঠত ইতি দর্শয়তি। তেন যছুক্তম্-_ 
চারুত্বহেতুত্বাদগুণালঙ্কারব্যতিরিক্তো৷ ন ধ্বণিঃ ইতি, তত্র ধ্বনেরাত্মস্বরূপত্থাদ্বেত্রসিদ্ধ 
ইতি দণিতম্। ন হ্যাত্সা চারুত্বহেতুর্দেহস্েতি ভবতি। অথাপ্যেবং শ্যাত্তথাঁপি 
বাচ্যেংনৈকাত্তিকো হেতুঃ | ন হালঙ্কীর্য্য এব অলঙ্কারঃ, গুণী এব গুণঃ | এতদর্থমপি 

বাচ্যাংশোপক্ষেপঃ। অতএব বক্ষ্যতি “বাচ্যঃ প্রসিদ্ধঃ ইতি। 

তত্রেতি। দ্বযংশত্বে সত্যপীত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধ ইতি। বনিতাবদনোগ্ঠানেন্দুদয়াদি- 
লৌকিক এবেত্যর্থঃ। 'উপমাদিভি: প্রকারৈঃ স ব্যারুতো বহুধেতি সঙ্গতিঃ | 
অন্নৈরিতি কারিকাভাগং কাব্যেত্যাদিন৷ ব্যাঁচষ্টে। “ততো! নেহ প্রতন্তত' ইতি 
বিশেষপ্রতিষেধেন শেষাভ্যন্থজ্ঞেভি দর্শয়তি-_কেবলমিত্যাদিনা ॥ ৩ 

অন্তদেব বন্িতি। পুনশশব্দো বাচ্যাদ্িশেষঘ্তোতকঃ ৷ তদ্যতিরিক্তং সাঁরতৃতং, 



'১৪ সটাকলোচিনোঁপেতধবন্যালোকে 

কেবলমনৃদ্যতে পুনর্যথোপযোগমিতি । 

প্রতীয়মানং পুনরম্যদেব বস্তস্তি বাণীধু মহাকবীনাম্। 
যত্ততপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু । ৪ 

চেত্ার্থঃ | মহাঁকবীনামিতি বনুবচনমশেসবিষয়ব্যাপকত্বমাহ। এতদভিধাশ্যমান- 

প্রতীয়মানামুপ্রাণিতকাব্যনির্মীণনিপুণপ্রতিভাভাজনত্বেনৈব  মহাঁকবিব্যপদেশো 
ভবতীতি ভাবঃ | যদেবংবিধমন্তি তগ্ভাতি। ন হ্ত্যন্তাসতো ভান্মুপপন্নমূ্ ঃ 
রজতাগযপি নাত্যন্তমসপ্ভাতি। অনেন সত্বপ্রযুক্তং তাবভ্তানমিতি ভানাৎ সত্বমব- 
গম্যতে। তেন যন্ভাতি তদস্তি তথেত্যুক্তং ভবতি। তেনায়ং প্রয়োগার্থঃ-__ 

প্রসিদ্ধং বাচ্যং ধমি, প্রতীয়মাঁনেন ব্যতিরিক্তেন তদ্বখ, তয়! ভাসমানত্বাং 

লাবণ্যোপেতাঙ্গনাঙ্গবং | প্রসিদ্ধশবশ্য সর্বপ্রতীতিত্বমলংকৃতত্বং চার্থঃ। যত্তদিতি 
সর্বনীমসমুদীয়শ্চমৎকারসারতাপ্রকটাকরণার্থমব্যপদেশ্যত্বমন্যোস্তসংবলনাকৃতং চাঁব্য- 
তিরেকভ্রমং দৃষ্টান্তদাষ্টন্তিকয়ো দর্শয়তি | এতচ্চ কিমপীত্যাদিন! ব্যাচষ্টে। লাবশ্যং 
হি নামাবয়বসংস্থানীভিব্যঙ্গ্যমবয়বব্যতিরিক্তং ধর্মাত্তরমেব । ন চাঁবয়বানামেব 
নির্দোষতা বা ভুষণযোগো বা লাঁবণ্যম্, পৃ নির্বন্যমানকাণাদিদোষশুন্তশরীর- 

বয়বযোগিন্তামপ্যলঙ্কৃতায়ামপি লাবণ্যশুন্তেয়মিতি, অতথাভূতায়ামপি কল্যাশ্চি- 
ল্লাবণ্যামৃতচন্দ্রিকেয়মিতি সহৃদয়ানাং ব্যবহাঁরাঁৎথ। 

নন্ু লাঁবণ্যং তাবৎ ব্যতিরিক্তং প্রথিতম্। প্রতীয়মানং কিং তদিত্যেব ন 

জানীমঃ, দূরে তু ব্যতিরেকপ্রথেতি। তথা ভাসমানত্বমসিদ্ধো৷ হেতুরিত্যাশঙ্ক্য স 

হর্থ ইত্যাদিন! স্বরূপং তশ্যাভিধত্তে । সর্বেষু চেত্যাদিনা চ ব্যতিরেকপ্রথাং 

সাধয়িষ্যতি ৷ তত্র প্রতীয়মীন্থয তাঁবদ্ দ্বৌ ভেদৌ --লৌকিকঃ, কাব্যব্যাপারৈক- 

গোঁচরশ্চেতি। লৌকিকো! যঃ স্বশব্ববাচ্যতাং কদাচিদধিশেতে, স চ বিধিনিষেধা- 

ছনেকপ্রকারো বস্তশবেনোচ্যতে । সোংপি দ্বিবিধঃ- যঃ পূর্ববং ক্কাপি বাক্যার্থেই- 

লঙ্কারভাবমুপমাদিরূপতয়ান্বতৃৎ, ইদানীং ত্বনলঙ্কাররূপ এবান্থাত্র গুণীভাবাভাবাৎ, স 
পূর্ববপ্রত্যভি চ্ভানবলাদলঙ্কারধবনিরিতিব্যপদিস্ঠাতে ব্রা্মণশ্রমণন্যায়েন। তন্ত্রপতা- 

ভাবেন তৃপলক্ষিতং বস্তমাত্রমুচ্যতে | মাত্রগ্রহণেন হি রূপান্তরং নিরাকৃতম্। যনস্ত 

স্বপ্নেইপি ন স্বশব্ববাঁচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, কিন্তু শবমপ্যমাণহৃদয়- 
সংবাদস্থন্দরবিভাবাঙ্ষভাবসমুচিতপ্রাথিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগন্থকুমারম্বসংবিদান - 

ন্রচর্বপাব্যাপাররসনীয়রূপো. রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো! রসধবনিরিতি, স চ 



প্রথমোদৃগোতঃ ১৫ 

প্রতীয়মানং পুনরম্যাদেব বাচ্যাদ্বস্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্। যত্বৎ- 
সহাদয়নুপ্রসিদ্ধং প্রসিদ্ধেভ্যোহলঙ্কতেভ্যঃ প্রতীতেভ্যেো বাবয়বেভ্যো 

ব্যতিরিক্তত্বেন প্রকাশতে লাবণ্যমিবাঙ্গনাস্থ । যথা হাঙ্গনাস্ু লাবণ্যং 
পৃথঙ নিব্বপ্যমানং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যন্তদেব সহ্ৃদয়লোচনা- 

মৃতং তত্বাস্তরং তদ্ধদেব সোহর্থঃ। স হার্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তং বস্ত- 

মাত্রমলঙ্কাররসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভিম্ন! দর্শয়িব্যতে ৷ সর্বেবেষু চ 
তেষু প্রকারেষু তস্ত বাচ্যাদন্যত্ম্ । 

ধবনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়ায্সেতি। যছুচে ভট্টনীয়কেন--'অংশত্বং ন রূপা? 

ইতি তদ্ত্বলঙ্কাঁরধবন্যোরেব যদি নামোপাঁলস্তঃ, রসধবনিস্ত তেনৈবাত্সতয়াঙ্গীকৃত, 
রসচর্ধণীত্মনস্তৃতীয়স্যাংশশ্যাঁভিধাভাবনীংশদ্বয়োত্তীর্ণত্বেন নির্ণয়াৎ, বন্লঙ্কারধবন্যো 
রসধ্বনিপর্য্যস্তত্বমেবেতি বয়মেব বক্ষ্যামস্তত্রেত্যাস্তাং তাঁবৎ ৷ বাঁচ্যসামার্থযাক্ষিগ্তুমিতি 

'ভেদত্রয়ব্যাপকং সামান্যলক্ষণম্। যগ্ভপি হি ধ্বননং শব্স্তৈব ব্যাপারঃ, তথাপ্যর্থ- 

সামথ্যস্য স্হকারিণঃ সর্বত্রানপায়াদাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বম্। শব্দশক্তিমূলীনুরণনব্যঙ্গ্যেই- 

প্যর্থসামর্থ্যাদেব প্রতীয়মানাবগতিঃ, শব্ষশক্তিঃ কেবলমবশন্তরসহকারিণীতি বক্ষ্যামঃ | 

দূরং বিভেদবাঁনিতি। বিধিনিষেধো বিরুদ্বাবিতি ন কম্যচিদপি বিমতিঃ। এতদর্থং 
প্রথমং তাবেবোদাহরতি - 

ভ্রম ধাম্মিক বিত্রন্ধ: স শুনকোহস্য মারিতন্তেন । 
গোঁদাবরীনদীকৃললতাগহনবাসিন। দৃর্ঘসিংহেন ॥ 

কম্যাশ্চিংসঙ্কেতস্থানং জীবিতসর্বস্বায়মীনং ধান্সিকসঞ্চরণান্তরায়দৌষাত্বদবলুপ্যমীন- 
পল্পবকুস্থমাদিবিচ্ছায়ীকরণণচ্চ পরিত্রাতুমিয়মুক্তিঃ | তত্র স্বতঃসিদ্ধমপি ভ্রমণং শ্বভয়ে- 
নাঁপোদিতমিতি প্রতিপ্রসবাস্সকো নিষেধাঁভাবরূপঃ, ন তু নিয়োগঃ প্রেষাদিরূপোঁহত্র 

বিধিঃ, অতিসগপ্রাপ্তকালয়ো স্থ্যয়ং লোট্। তত্র ভাবতদভাবয়োবিরোধাদ্ ঘয়ো- 
স্তাবন্ন যুগপদ্বাচ্যতা, ন ক্রমেণ, বিরম্য ব্যাঁপারাঁভাবাঁৎ। “বিশেম্যং নাভিধা গচ্ছেৎ 

ইত্যাদিনাভিধাব্যাপারশ্ বিরম্য ব্যাপারাসম্ভবাভিধাঁনাৎ। নন তাৎপর্য্যশক্তির- 
পর্য্যবসিতা বিবক্ষয়া দৃণ্তধানম্মিকতদাদিপদার্ধাননয়রূপমুখ্যার্থবাধবলেন বিরোধ- 
নিমিত্তয়৷ বিপরীতলক্ষণয়৷ চ বাক্যার্ধভূতনিষেধপ্রতীতিমভিহিতান্বয়ূশী করোতীতি 

'শবশক্তিমূল এব সৌহ্্থঃ। এবমনেনোক্তমিতি হি ব্যবহার:, ত্ন বাঁচ্যাতিরিক্তোই- 
স্তোহ্্থ ইতি। 



১৬ সটীকলোচনোপেতধ্বন্থালোকে 

তথা হ্যান্তস্তাবৎপ্রভেদে! বাচ্যাদ্ দুরং বিভেদবান্। স হি. 
কদাচিদ্বাচ্যে বিধিরূপে প্রতিষেধরূপঃ । যথা - 

“ভম ধল্মিঅ বীসখো সো সুনও অজ্জ মারিও দেণ। 

গোলাণইকচ্ছকুড়ৃঙ্গবাসিণ। দরিঅ সীহেণ ॥ 

নৈতৎ ; ত্রয়ে। হাত্র ব্যাপারাঃ সংবেদ্ধত্তে --পদার্থেষু সামাস্তাত্বন্বভিধাব্যাপারঃ, 

সময়াপেক্ষয়ার্থীবগমনশক্তি হ্যাভিধ। ! সময়শ্চ তাঁবত্যেব, ন বিশেষীংশে, আনজ্ত্যাদ্য- 

ভিচারাচ্চৈকস্য । ততো বিশেষরূপে বাক্যার্থে তাৎপর্য্যশক্তিঃ পরস্পরান্বিতে, 

'সামান্তান্তান্তথাসিদ্ধেবিশেষং গময়ন্তি হি" ইতি স্তায়াৎ। তত্র চ দ্বিতীয়কক্ষায়াং 
নভ্রমে'তি বিধ্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ প্রতীয়তে, অন্বয়মাত্রশ্যৈব প্রতিপন্নত্বাৎ। নহি 

'গঙ্গায়াং ঘোঁষঃ”, “সিংহে৷ বটুঃ ইত্যত্র যথান্বয় এব বুভূষন প্রতিহগ্যতে, যোগ্যতা- 
বিরহাঁৎ, তখ। তব ভ্রমণনিষেদ্ধা স শ্বা সিংহেন হত: | তদিদানীং ভরমণনিষেধকাঁরণ- 
বৈকল্যাদ ভ্রমণং তবোচিতমিত্যন্বয়স্য কাচিৎ ক্ষতিঃ। অতএব মুখ্যার্ঘবাঁধা নাত্র 
শঙ্কেতি ন বিপরীতলক্ষণায়৷ অবসরঃ। ভবতু বাসৌ। তথাপি দ্বিতীয়স্থানিসংক্রান্ত- 

তাবদসৌ ন ভবতি। তথাহি-_মুখ্যার্থবাঁধায়াং লক্ষণায়াঃ প্রকৃ১প্তিঃ | বাঁধা চ 

বিরোধপ্রতীতিরেব | ন চাত্র পদার্থানাং স্বাত্মনি বিরোধঃ । পরস্পরং বিরোধ ইতি 
চেং- সোহয়ং ভর্্যন্বয়ে বিরোধঃ প্রত্যেয়ঃ | ন চীপ্রতিপন্লেহন্বয়ে বিরোধপ্রতীতিঃ 

প্রতিপত্তিশ্চানযস্য নীভিধাশক্ত্যা, তশ্যাঃ পদার্ধপ্রতিপত্তযপক্ষীণা য়া বিরম্যাব্যাপারাৎ 

ইতি তাৎপর্য্যশক্যৈবান্য়প্রতিপত্তিঃ | 

নন্বেবং অঙ্গুল্যগ্রে করিবরশতম্* ইত্যত্রাপ্যন্বয়প্রতীতিঃ স্াৎ। কিং ন তবত্য্বয়- 
প্রতীতিঃ দশদাড়িমাদিবাক্যবৎ, কিন্ত প্রমাণীত্তরেণ সোহম্য়ঃ প্রত্যক্ষািন! বাঁধিতঃ 
প্রতিপন্নোইপি শুক্তিকায়াং রজতমিবেতি তদবগমকারিণে। বাঁক্যস্াপ্রামাণ্যম্ । 

“সিংহো মাণবকঃ” ইত্যত্র দ্বিতীয়কক্ষ্যানিবিষ্টতাৎপর্য্যশক্তিসমপিতান্বয়বাঁধকোল্লাসা- 
নন্তরমভিধাতাৎপর্য্যশক্তিদ্বয়ব্যতিরিক্তা তাবৎ তৃতীয়ৈব শক্তিস্তদ্বাধকবিধুরীকরণ- 

নিপুণ] লক্ষণাঁভিধান। সমুল্পসতি | 

নন্বেবং “সিংহে৷ বটুঃ' ইত্যত্রাপি কাব্যরূপতা স্যাঁৎ ধবননলক্ষণস্যাক্িনোইত্রাঁপি 
সমনন্তরং বক্ষ্যমাণতয়া ভাঁবাৎ। নম্থ ঘটেইপি জীবব্যবহারঃ শ্যাৎ, আত্মনো 
বিভুত্বেন তত্রাপি ভাবাৎ। শরীরস্য খলু বিশিষ্টাধিষ্ঠানযুক্তশ্য সত্য ত্মিনি জীবব্যবহারঃ, 

ন যস্থ কস্থচিদ্দিভি চেৎ--গুণালঙ্কারৌ চিত্যহন্দরশব্দার্থশরীরদ্য সতি ধ্বননাখ্যাত্মনি 
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কাব্যরূপতাব্যবহাঁরঃ | ন চাক্সনো২সারতা৷ কাচিদিতি চ সমানম্। ন চৈবং ভক্তিরেব 

ধবনিঃ, ভক্তিহি লক্ষণাব্যাপারস্তৃতীয়কক্ষ্যানিবেশী ৷ চতুর্থ্যাং তু কক্ষ্যাঁয়াং ধবনন- 
ব্যাপারঃ | তথা হি ত্রিতয়সন্নিধৌ লক্ষণ প্রবর্তৃত ইতি তাবন্বন্ত এব বদত্তি । তত্র 
মুখ্যার৭ঘবাধা তাবৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরমূল। | নিমিজ্তং চ যদভিধীয়তে সামীপ্যাদি 
তদপি প্রমীণান্তরাবগম্যমেব | 

যত্বিদৎ ঘোষস্যাতিপবিত্রত্বশীতলত্বসেব্যত্বাদিকং প্রয়োজনমশব্দান্তরবাচ্যং প্রা 

পান্তরাপ্রতিপন্নমূ, বটোর্ধব! পরাক্রমাতিশয়শলিত্বং, তত্র শব্দস্য ন তাবন্ন ব্যাপারঃ। 
তথা হি তৎসামীপ্যাত্তদ্ন্মত্বাূমানমনৈকাত্তিকম্) পিংইশব্ববাচ্যত্বং চ বটোরসিদ্ধমূ। 
অথ ঘত্র যব্রৈবং শবদপ্রয়ো গন্তত্র তত্র তদ্বন্মুযোগ ইত্যন্থমানযৃ,তন্তাপি ব্যাপ্ডিগ্রহণকালে 
মৌলিকং প্রামাণী্তরং বাচ্যম্, ন চান্তি। ন চ স্মৃতিরিয়মূ, অনন্ুভূতে তদযোগাঁৎ, 
নিয়মাপ্রতিপত্তের্বক্ত,রেতং বিবক্ষিতমিত্যধ্যবসায়াভাবপ্রসঙ্গাচ্চেত্যস্তি তাবদত্র 
শব্দন্তৈব ব্যণপারঃ। ব্যাঁপারশ্চ নাভিধাত্মা, সময়াভাবাঁংৎ। ন তাৎপর্য্যাত্ম। তশ্যান্বয় 

প্রতীতাবেব পরিক্ষয়াৎ। ন লক্ষণাত্সা, উক্তীদেব হেতোঃ স্বলদগতিত্বাভাবাৎ। 

তত্রাপি হি স্বলদগতিত্বে পুনমু্খ্যার্থবাঁধা নিমিত্ত প্রয়ৌজনমিত্যনবস্থা স্যাৎ। 

অতএব যৎ কেনচিল্লক্ষিতলক্ষণেতি নাম কৃতং তদ্যসনমাত্রম্। তক্মাদভিধাতাৎপর্য- 

লক্ষণীব্যতিরিক্তশ্ততুর্থোইসৌ ব্যাপারো৷ ধ্বননগ্োতনব্যগনপ্রত্যায়নাবগমনাদিসো- 
দরব্যপদেশনিরূপিতোইভ্যুপগন্তব্যঃ | যধক্ষ্যতি-_- 

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্তযার্থদরশনম্। 
যছু্দিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব স্থলদগতিঃ ॥ ইতি ॥ 

তেন সময়াপেক্ষা বাঁচ্যাবগমনশক্তিরভিধাঁশক্তিঃ ৷ তদন্যথানুপপত্তিসহায়ার্থাববোঁধন- 
শক্তিন্তাৎপর্য্যশক্তিঃ। মুখ্যার্থবাঁধাদিসহকার্য্যপেক্ষার্থপ্রতিতা সনশক্তিক্ষণাঁশক্তিঃ । 

তচ্ছক্তিত্রয়োৌ'পজনিতার্থীবগমযূলজাততৎপ্রতিভাসপবিব্রিতপ্র“তিপত্ৃপ্রতিভাসহা য়ার্থ- 

গ্োঁতনশক্তিধর্বননব্যাঁপারঃ স চ প্রাগ, বৃত্তং ব্যাপারত্রয়ং ন্যাুব্বন্ প্রধানভৃতঃ 

কাব্যায্মেত্যাশয়েন নিষেধপ্রমুখতয়া চ প্রয়োজনবিষয়োহপি দিষেধবিষয় ইত্যুক্তমূ। 
অভ্যুপগমমাত্রেণ চৈতদুক্তম্, ন ত্বত্র লক্ষণা, অত্যন্ততিরস্কীরান্তসংক্রমণয়োরভাবাৎ। 

ন হার্থশক্তিমুলেইস্যা ব্যাপারঃ। সইকারিভেদীচ্চ শক্তিভেদঃ স্পষ্ট এব, যথা তশ্যৈব 
শব্দস্থ ব্যাপ্চিস্বত্যাদিসহকৃতন্য বিবক্ষাবগতাবন্থুমাঁপকত্বব্যাপারঃ | অক্ষাদিস২কৃতস্য 

ব৷ বিকল্পকত্বব্যাপারঃ । এবমভিহিতান্বয়বাদিনীমির়দনপহুবনীয়ম্। 

যোইপ্যন্বিতাঁভিধানবাদী যৎপরঃ শব্দ; স শব্দার্থ, ইতি ভ্দয়ে গৃহীত্বা শরবদ- 
২ 
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কচিছ্বাচ্যে প্রতিষেধরূপে বিধিরূপো! যথা-- 

'অত্তা এ ণিমজ্জই এ অহং দিঅসঅং পলোএহি। 

মা পহিঅ রত্তিঅন্ধঅ সেজ্জাএ ম হণিমজ্জহিসি | 

ভিধাব্যাপারমেব দীর্ঘদীর্ঘমিচ্ছতি, তন্য যদি দীর্থো ব্যাপারস্তদেকোঁহসাঁবিতি কৃতঃ ? 

ভিন্নবিষয়ত্বাংৎ। অথানেকোহসৌ ? তদ্বিষয়স২ইকারিভেদাদসজাতীয় এব যুক্তঃ | 

সজাতীয়ে চ কার্য্যে বিরম্য ব্যাপারঃ শব্দকর্মবুদ্ধ্যাদীনাং পদার্ঘবিস্তিনির্ষদ্ধঃ। অস- 
জাতীয়ে চাম্মন্নয় এব। 

অথ যৌইসে৷ চতুর্থকক্ষানিবিষ্টোহ্্থ:, স এব ঝটিতি বাঁক্যেনীভিধীয়ত ইতোবং- 
বিধং দীর্ঘদীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্, ভহি তত্র সঙ্কেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাৎ প্রতিপত্তি | 

নিমিতেষু সন্কেতঃ, নৈমিত্তিকত্বসাবর্থঃ সঙ্কেতানপেক্ষ এবেতি চেৎ--পশ্ঠত শ্রোত্রিয়- 

স্যোক্তিকৌশলমূ। যো হাসৌ পর্য্যন্তকক্ষাভাগ্যর্ঘঃ প্রথমং প্রতীতিপথমবতীর্ণঃ, তশ্য 
পশ্চাত্তনাঃ পদার্ধাবগমাঃ নিমিত্তিভাবং গচ্ছন্তীতি নূনং মীমাংসকস্য প্রপৌব্রং প্রতি 
'নৈমিত্তিকত্বমভিমতম্। 

অথোচ্যতে _পূর্ববং তত্র সঙ্কেতগ্রহণসংস্কতম্য তথা প্রতিপত্বির্বতীত্যমুয়া 
বস্তস্থিত্যা নিমিত্তত্বং পদার্ধানাং, তহি তদনুসরণোপযোগি ন কিঞ্চিদপুযক্তং স্যাৎ। 
ন চাঁপি প্রাকৃপদার্থেষু সক্কেতগ্রহণং বৃত্তমূ, অন্বিতানামেব সর্বদ! প্রয়োগাৎ। 

আবাপো্বাপাভ্যাং তথাঁভাব ইতি চেত--সঙ্কেতঃ পদার্থমাত্র এবেত্যভ্যুপগমে 

পাশ্চাত্যৈব বিশেষপ্রতীতিঃ | 

অথোচ্যতে--দৃষ্টেব ঝটিতি তাৎপর্যপ্রতিপত্তিঃ কিমত্র কুর্মা ইতি। তদিদং 
বয়মপি ন নাঙগীকুর্মঃ | যদ্ধক্ষ্যযামঃ-_ 

| তদ্বৎ সচেতসাং সোহর্থে! বাক্যার্ঘবিমুখাত্মনাম্। 
বুদ্ধো তত্বাবভাসিন্তাং ঝটিত্বেবাবভাসতে ॥ ইতি ॥ 

কিন্ত সাতিশয়া নুশীলনা ভ্যাসাত্তত্র সম্ভাব্যমানো পি ক্রমঃ সজাতীয়তদ্বিকল্পপরম্পরা নু- 

দ22:াব্যাপ্তিসময়স্থতিক্রমবন্্ সংবেগ্ভত ইতি | নিমিজীন্র্সিমিএএতছ্রীবশ্যা- 

শ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা গোৌপলাক্ষণিকয়োমূর্যান্তেদঃ “শ্রুতিলিঙ্গাদিপ্রমাণষট্কশ্য পাঁর- 
দৌর্বল্যম্, ইত্যাদি প্রক্রিয়াবিঘাতঃ নিষিক্কতাবৈচিব্র্যেপৈবাশ্যাঃ সমঘিতত্বাৎ । নিমিত্ত- 
তাবৈচিত্র্যে চাভ্যুপগতে কিমপরমন্থা্বস্থয়য়া ৷ যোৎপ্যবিভক্তং স্পোটং বাক্যং 
'তদর্থ, চাহুঃ, তৈরপ্যবিদ্ভাপদপতিতৈঃ সর্বেয়মনূসরণীয়। প্রক্রিয়া ৷ তদভী্দত্বে তু 
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কচিছ্বাচ্যে বিধিরূপেহনুভয়রূপো যথা -. 

বচ্চ মহ বিবঅ একেই হৌস্ত নীসাসরোইঅববাইং । 
ম! তুজ্জ বি তীঅ বিণা দক্খিপ্রহঅস্স জাঅজ্ঞ ॥ 

বসর্ববং পরমেশখ্বরাঘয়ং ব্রদ্েত্যত্মচ্ছাম্ত্কারেণ ন ন বিদিতং তব্বালো কগ্রস্থং বিরচয়তে- 

ত্যান্তাম্। যত্তু ভট্রনায়কেনোক্তমৃ-ইই দৃপ্তসিংহাঁদিপদপ্রয়োগে চ ধান্সিকপদ- 
প্রয়োগে চ ভয়ানকরসাবেশরুতৈব নিষেধাবগতিঃ তদীয়ভীরুবীরত্বপ্রকৃতিনিয়মীবগম- 
মন্তরেণৈকান্ততোনিষেধাবগত্যভাবাদিতি তন্ন কেবলার্থসীমর্থ্নিষেধাবগতেন্সিমিত্ত- 
'মিতি। তত্রোচ্যতে _ কেনোক্তমেতৎ 'বক্তপ্রতিপত্তুবিশেষাবগমবিরহেণ শব্দগগত- 

ধবননব্যণপারবিরহেণ চ নিষেধাঁবগতিঃ, ইতি। প্রতিপত্তৃপ্রতিভাসহকারিত্বং হ্য্ম- 
ভির্দ্যোতনশ্য প্রাণত্বেনোক্তম্। ভয়ানকরসীবেশশ্চ ন নিবার্ধযতে, তস্য ভয়মাত্রোৎ- 

পত্ত্যত্যুপগমাৎ | প্রতিপ্রত্ব,স্চ রসাঁবেশে রসাঁভিব্যট্্যব | রসম্চ ব্যঙ্গ্য এব, তশ্য 
চ শব্দবাচ্যত্বং তেনাপি নোপগতমিতি ব্যদ্যত্বমেব। প্রতিপত্ত,রপি রসাবেশো। ন 

'নিয়ত:, ন হাপৌ নিয়মেন ভীরুধান্মিকসত্রদ্মচারী সহৃদয়ঃ | 
অথ তদ্বিশেষো২পি সহকারী কল্ল্যতে, তহি বক্তপ্রতিপত্তপ্রতিভাপ্রাণিতে৷ 

ধবননব্যাঁপারঃ কিং ন সহতে । কিং চ বস্তু ধ্বনিং দৃষয়ত রসধ্বনিস্তদন্ুগ্রাহকঃ 

সমর্ঘ্যত ইতি ুঠুতরাঁং ধ্বনিধবংপোহয়ম। যদীহ-'ক্রোধোংপি দেবস্ত বরেণ 

তুল্যঃ ইতি। অথ রসশ্যৈবেয়তা প্রাধান্যমুক্তমূ, তত. কো ন সংতে। অথ 

বস্তমাত্রধবনেরেতদুদীহরণং ন যুক্তমিত্যুচ্যতে, তথাপি কাব্যোদাহরণত্বাৎ দ্বাবপ্যত্র 

ধবনী স্তঃ, কো৷ দোঁষঃ | 

যদি তু রসানুবেধেন বিনা ন তুষ্যতি, তৎ ভয়ানকরসাম্থবেধো নাত্র সহৃদয়হৃদয়- 
দর্পণমধ্যান্তে, অপি তু উক্তনীত্য। সম্তবোৌগাঁভিলীষবিভাবসংকেতস্থা, নোচিতবি শিষ্ট- 

কাকাদ্যগ্নভাবশবলনোদিতশৃঙ্দাররসাহবেধ:। রসম্যালো কিকত্বাভাবন্মাত্রাদেব চান- 
'বগমাৎ প্রথমং নিব্বিবাদসিদ্ধবিবিক্তবি ধিনিষেধপ্রদর্শনীভিপ্রীয়েণ চতত্বস্তধবনেরু- 

দারণং দত্তম্। | 

বস্তধবনিব্যাখ্যানোগ্তস্তাৎপর্য্যশক্তিমেব বিবক্ষাস্চকত্বমেব বা ধ্বননমবোচৎ, 

সনাম্বীকং হৃদয়মাবর্জয়তি। যদাহুঃ-'ভিন্নরুচিহি লৌক£ ইতি । তদ্তেদগ্রে 
যথাযথ, প্রতনিষ্যাম ইত্যান্তাং তাবৎ । ভ্রমেতি। অতিহ্ষ্টোংসি প্রীপ্রস্থে ভ্রমণ- 
কাল; ৷ ধাম্সিকেতি। কুন্মান্যুপকরণার্থ, যুক্তং তে ভ্রমণমূ। বিশ্রধ ইতি 
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কচিদ্বাচ্যে প্রতিষেধরূপেইনুভয়রূপো যথা _ 
দে আ পলিঅং ণিবত্বন্থু মুহসদিজোহ্ী বিলুত্ততমণিবহে । 
অহিসারিআর্গবিণ'ঘং করোসি আগ্নান বিহ আসে ॥। 

শঙ্কাকীরণবৈকল্যাৎ। স ইতি যন্তে ভয়প্রকপ্প্রামঙ্গলতিকামকৃত। অগ্যেতি। 
দ্যা বর্ধস ইত্যর্থঃ। মারিত ইনি পুনরশ্যানুখীনম্। তেনেতি। যঃ পূর্ববং 

কর্ণোপকিকয়' ত্বয়াপ্যাকর্ণিতে। গোঁদীবরীকচ্ছগহনে প্রতিবসতীতি | পূর্ববমেব হি. 
তদ্রক্ষা়ৈতত্তয়োপশ্রীবিতোইসৌ, স চাধুনা তু দৃপ্তত্বাস্ততো গহনান্নিঃসরতীতি প্রসিদ্ধা- 
গোদাবরীতীরপরিসরাম্বসরণমপি তাবৎ কথাশেষীভূতং কা কথা৷ তল্পতাগহনপ্রবেশ- 

শফয়েতি ভাবঃ। অস্তা ইতি। 
শ্বশরত্র শেতে অথব। নিমজ্জতি অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয় । 

ম1 পথিক রাত্র্যন্ধ শধ্যায়ামাবয়োঃ শরিষ্ঠাঃ ॥ 

মহ ইতি নিপাতোহনেকার্থবৃত্তিরত্রাবয়োরিত্যর্থে ন তু মমেতি | এবং হি বিশেষ- 

বচনমেব শঙ্কাকারি ভবেদিতি প্রচ্ছন্নীভ্যপগমে! ন স্যাৎ | কাঞ্চিং প্রোষিতপতিকাং 

তরুণীমবলোক্য প্রবৃদ্ধমদনাক্জুরঃ সংপন্নঃ পান্থোহনেন নিষেধদ্বারেণ তয়াত্যুপগত 

ইতি নিষেধাভাবোইত্রবিধিঃ | ন তু নিমন্ত্রণরূপো বপ্রবৃত্তপ্রবর্তনা স্বতাবঃ সৌতাগ্যা- 

ভিমাঁনখগনা প্রসঙ্গাং | এতএব রাত্র্যন্ধেতি সমুচিতপময়সংভাব্যমানবিকারাকুলিতত্বং 
ধ্নিতম। ভাবতদ্ভাবয়োশ্চ সাক্ষাৎ বিরোধাদ্বাচ্যাদ্যক্যস্ শ্ছুটমেবান্থত্বমূ। 

যত্বাং ভ্রনায়কঃ-_ “অহমিত্যভিনয়বিশেষেণাত্মদশাবেদনাচ্ছাব্ঘমেতদপী'তি | 

ভত্রাহমিতি শব্শ্য তাবন্নায়ং সাঁক্ষাদর্থ:, কাকাদিসহায়শ্য চ তাঁবতি ধ্বননমেব ব্যাপার, 
ইতি ধ্বনেভূষণমেতৎ। অক্তেতি প্রযত্বেনীনিভূতসংভোগপরিহারঃ | অথ যদ্যপি 

ভবান্মদনশরাসারদী্যমাণহৃদয় উপেক্ষিতুং ন যুক্তঃ তথাপি কিং করোমি পাঁপো 

দিবসকোহয়মন্থচিতত্বাৎ কুৎসিতোংয়মিত্যর্থঃ | প্রীরূৃতে পুংনপুংসকয়োরনিয়মঃ | 

ন চ সর্ববধা ত্বামুপেক্ষে, যতো হত্রৈবাঁংং তৎ প্রলোকয় নান্যতোহহং গচ্ছাঁমি, তদস্তো- 

স্তবদনাবলোকনবিনোৌদেন দিনং . তাবদতিবাহয়াব ইত্যর্থঃ। প্রতিপন্নমাত্রায়াঞ্চ 
রাত্রাবন্ধীভূতে| মদীয়ায়াং শব্যায়াং ম! শ্লিষঃ, অপি তু নিভৃতনিভূতমেবাত্বীভিধান- 
নিকটকণ্টকনিদ্রান্বেষণপূর্ববক মিতীয়দত্র ধবন্যাতে । 

ব্রজ মমৈবৈকশ্যা ভবস্ত নিঃশ্বাসরোদিতব্যানি | 
মা তবাপি ভয় বিনা দাক্ষিণ্যহতন্য জনিযত ॥ 
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কচিদ্বাচ্যাদ্বিভিন্নবিষয়ত্বেন ব্যবস্থাপিতো। যথা _ 

কসস বণ হোই রোসো দট্ঠুণ পিআএ” সব্বণং অহরম্। 
সভম্রপউমগ ঘাইণি বারিঅবামে সহস্র এন্িম্॥ 

অন্যে চৈবংপ্রকার। ব্যাচ্যাদ্বিভেদিনঃ প্রতীয়মানভেদাঃ সম্ভবস্তি। 

'তেষাং দিজ্মাত্রমেতৎ প্রদণিতম্। দ্বিতীয়োইপি প্রভেদে” বাচ্যাদ্বিভিন্ন: 

সপ্রপঞ্চমগ্রে দর্শয়িষ্যতে ৷ তৃতীয়স্তর রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদে! বাচ্য- 

সামর্থ্যাক্ষিপ্ত: প্রকাশতে, ন তু সাক্ষাচ্ছব্দব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যাদ্বিভিন্ন 

তত্র ব্রজেতিবিধিঃ | ন প্রমাদাঁদেব নায়িকান্তরসঙ্গমনং তব, অপি তু গাঁটান্ুরাগাৎ ; 

যেনান্তাদৃঙ মুখরাগঃ গোত্রস্লনাদি চ, কেবলং পূর্ববরতানুপালনাত্মন1 দাঁঞ্ষিণ্যে- 

নৈকরপত্বাভিমানেনৈব ত্বমত্র স্থিতঃ, তৎ সর্বথ৷ শঠোঁইসীতিঞ্গাঢ়মন্যরূপোইয়ং 

খণ্ডিতন্য্িকাভিপ্রায়োহত্র প্রতীয়তে । ন চাঁসৌ ব্রজ্যাতীবরূপো। নিষেধ নাঁপি 

বিধ্যন্তরমেবান্ভনিষেধাভাঁবঃ | দে ইতি নিপাত: প্রার্থনায়ামূ। আ ইতি তাবচ্ছন্বার্থে। 

তেনায়মর্থঃ- 

প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্তৃম্ব মুখশশিজ্যোৎস্বা বিলুগ্ততমোনিবহে । 

অভিসারিকাণাং বিগ্বং করোম্তন্তাসামপি হতাশে ॥ 

অত্র ব্যবসিতাদগমনান্গিবর্তস্বেতি গ্রতীতেনিষেধো বাচ্যঃ। গৃহাগতা৷ নায়িকা! 

গোত্রস্থলিতাছপরাধিনি নাঁয়কে সতি ততঃ প্রতিগন্তং প্রবৃত্তা, নায়কেন চাট.পক্রম- 

ূর্বকং নিবর্ভ্যতে। ন কেবলং স্বাত্মনো মম চ নির্বৃত্তিবিদ্বং করোসি, যাঁবদন্যাসামপি 

ততস্তব ন কদাচন স্ুখলবলাতোহপি ভবিষ্ততীত্যত এব হতাঁশীসীতি বল্লভাঁভি- 

প্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যঙ্গ্যঃ। 

যদি বা সধ্যোঁপদিশ্যমানাপি তদবধীরণয়া গচ্ছন্তী সখ্যোচ্যতে _-ন কেবল- 

মাত্সনো বিদ্বং করোধি, লাঘবাঁদবহুমানাস্পদমাত্ীনং কুর্বতী, অতএব হতাশা, 

যাঁবদ্বদনচন্দ্িকা প্রকা শিতমার্গতন্নান্াসামপ্যতিসাঁরিকাঁণাং বিদ্ং করোধীতি সখ্যতি- 

প্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যক্্যঃ। অত্র তু ব্যাখ্যানদ্বয়েইপি ধ্যবগিতাৎ প্রতীপগমনাৎ 

প্রিয়তমগৃহগমনণচ্চ নিবর্তস্বেতি পুনরপি বচ্য এব বিশ্রান্তেণ্ড শীভৃতব্যঙ্গ্যতেদস্য 

প্রেয়োরসবদলঙ্কারস্তোদাহরণমিদং শ্যাঁৎ, ন ধবনেঃ । 

তেনায়মত্র ভাঁবঃ -কাচিদ্রভগাৎ প্রিয়তমমভিসরস্তী তরৃগৃহীভিমুখমাগচ্ছতা 
'তেনৈবন্ধদয়বল্পভেনৈবযূপঙ্লোক্যতেতপ্রত্যভিজ্ঞানচ্ছলেন, অতএবাত্ব প্রত্যভিজ্ঞাপ্প- 
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এখানে লীলাকমল নিমীলনের ব্যগ্রকত্ব সোজাস্থৃজিভাঁবে অ-বক্র উক্তির দ্বারাই: 

কথিত হইয়াছে । সন্ধ্যার অভ্যাগম সম্পর্কে যেটুকু বক্রোক্তি আছে তাহা 
অকি্তকর। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে আপাততঃ বক্রোক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় সেইখানেও প্ররুতপক্ষে কোন বক্রোক্তি নাই । যাহা আমাদের 

কাছে বক্রোক্তি বলিয়া মনে হয় রসতৃষ্টির পক্ষে তাহাই একমাত্র উপায়, যেহেতু 
রস অলৌকিক এবং লৌকিক জগতে ব্যবহীর্য্য ভাঁষ! সেইখানে প্রযুক্ত হইলে তাহা 
অলোৌকিকের স্পর্শ পাইবে এবং এই স্পর্শ হইতেই ব্যন্গ্য অর্থ বক্রতা লাভ 

করে। এইজন্যই বলা যাইতে পারে যে কাব্যের ভাষ। বক্র-স্বভাবে1ক্তি; লৌকিক 

জগতে যাহা বক্রোক্তি কাব্যের পক্ষে তাহাই স্বভাবোশক্তি । 
বস ব্যঞ্জনার দ্বারাই লত্য। কিন্তু ব্যঙ্জনীর প্রাধান্য না হইলে রস সম্পূর্ণতা 

লাভ করিতে পারে না। কাব্যে ছুইটি অর্থ থাঁকিলেই ধ্বনি-কাব্যের সৃষ্টি হয় 
না; রসাভিমুখী অর্থকে মুখ্য হইয়! প্রতিভাত হইতে হইবে৷ বাচ্য যে অর্থ 
তাহার চারুত্ব থাকিতে পারে ; অর্থাৎ তাহাকে এমন ভাবে সাজান যাইতে পারে 
যে তাহা অপর কোন অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলেও সুন্দর হইতে পারে। 

যেমন 'বীরাণাং রমতে' _ প্রভৃতিতে নায়িকার কুচযুগের সঙ্গে গজকুস্তের যে তুলন। 

করা হইয়াছে তাহার অল্লাধিক সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য তখনই শ্রেষ্ঠ 

কাব্য হইবে যখন আমরা তাহাকে রসের অঙ্গ বলিয়া মনে করিব। ইহাই 
অলঙ্কারের উপযোগিতা । অলঙ্কার বাঁচ্য অর্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; তাহা কাব্যের 

দেহের ভূষণ । অলঙ্কারবর্গ তখনই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হইয়া থাকে যখন তাহার! 

প্রতীয়মান রসকে আক্ষিপ্ত করে। যেখানে ব্যঙ্গের স্পর্শ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যের 

প্রীধান্ত থাকে না সেই রচনা কাব্য হইলেও ধ্বনির উদাহরণ হইবে না। একটি 
দৃষ্টান্ত লওয়। যাক : 

উপোঁটরাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিন। নিশামুখমূ। 
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয় পুরোইপি রাগাঁদগলিতং ন লক্ষিতম্ ॥ 

( অনুবাদ -পৃ. ৫২). 
এখানে স্ুর্ধ্যান্তের পর সন্ধ্যার অভ্যাগম বণিত হইয়াছে : ইহাই প্রাথমিক 

অর্থ, ইহাই বাচ্য এবং প্রধান । ইহা বুঝাইবার জন্য নিশা ও শশীকে নায়িকা ও 

নায়করূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এই যে শূঙ্গাররসের আরোপ হইয়াছে ইহা! 
প্রধান নহে, ইহা রাত্রির অভ্যাগমের বর্ণনার অঙ্গ । অর্থাৎ যাহ বাচ্য ইহ, 
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তাহাকেই পএরশ্বর্ধ্বান্ করিতেছে । ইহা সমাসোক্তি অলঙ্কারের নিদর্শন । ইহার 
সঙ্গে যদি “অত্রান্তরে কুমমসময়যুগমুপসংহ্রন্নজ.স্তত" _ প্রভৃতির তুলন! করি তাহ 

হইলে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারি। এই শেষোক্ত বর্ণনায় মহাকাল 
শিবের মহিমা ব্যন্গ্য এবং ইহা বাচ্য নিসর্গবর্ণন1 অপেক্ষা মৃখ্যতর | 

আর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলে বিষয়টি শ্ফুটতর হইবে : 

কিং হাস্যেন ন মে প্রযাস্তসি পুনঃ প্রার্ুশ্চিরাদ্দর্শনং 

কেয়ং নিফরুণ প্রবাঁসরুচিতা কেনাসি দূরীকৃতঃ | 

্বপ্নান্তেষিতি তে বদন্ প্রিয়তমব্যাসক্তকগগ্রহো। 

বুদ্ধা রোদিতি রিক্তবাহুবলয়স্তারং রিপুস্ত্রীজনঃ ॥ 

€( অন্থবাদ--পৃ. ১০৪) 

এখানে কোন চাট্রুকার বলিতেছেন, “তুমি শক্র নিধন করিতেছ।” এই 

নিরলঙ্কার বাক্যে কোন সৌন্দর্য নাই। ইহাঁকে চারুত্ব দান করার জন্য কৰি 
শক্রললনাদের ছূর্দশার কথা৷ বলিতেছেন । ইহা করুণরস এবং করুণরস এখানে 

বাচ্য। বীরের প্রভাবাতিশয্য এখানে ব্যঙ্গ্য, সেই ব্যঙ্গ্য অর্থকে অলম্কৃত করিতেছে 
করুণরস। কাজেই ইহাঁও অলঙ্কারেরই উদ্বাহরণ-ধ্বনির নহে । আনন্দবদ্ধন 

ইহার নাম দিয়াছেন রসদ অলঙ্কার । নাম যাহাঁই হউক, ধ্বনিবাদীদের মূল যুক্তি 
এই যে, বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ দুইটি পৃথক বস্ত। একটি অপরটিকে আক্ষিপ্ত 
করে। যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাই ধ্বনির বিষয়। বস্ত, 

অলঙ্কীর ও রস-- এই তিনই ধ্বনিত হইতে পারে । তন্মধ্যে বস্তধবনি ও অলঙ্কার- 

ধ্বনি রসধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইলে তাহারা শ্রেষ্ঠ কাব্ত্ব লাভ করে। যেখানে 

বাচ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহা ধ্বনি নহে। অলঙ্কীরবর্গ বাঁচ্যেরই অন্তর্গত ; এমন 

কি রসাঁদিও যদি ব্যঙ্গ্য বস্তুর উপকরণ হয় তাহা হইলে তাহা অলঙ্কারের পর্যায়েই 
পড়ে। 

(৫) 
এখন প্রশ্ন এই : বাচ্য ও ব্যঙ্্য, লৌকিক ও অলৌকিক, কাঁব্য ও দর্শনবিজ্ঞান 

প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? রস কি শুধু আস্বাদন্বরূপ? যদি তাহাই হয়, তবে 

তাহার পক্ষে লৌকিক ভাব ব। ইতিহাসাঁদির প্রয়োজন হয় কেন? আনন্দবর্ধন 

বাঁচ্যকে রসহৃঠি হইতে একেবারে বাদ দেন নাই। তিনি বাচ্য অর্থকে ব্যঞ্রনার 
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ভূমি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে আলোকার্থী যেমন 

দীপশিখায় যত্ববান্ হয়েন, ব্যঙ্গযার্থ প্রয়াসীও তেমনি বাচ্যের প্রতি অভিনিবেশ 

করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাঁক্যার্থকে 

জান যায় তেমনি বাচ্যার্থের সাহায্যে ব্যঙ্গ্কে জানা যাঁয়। যদিও বাক্যার্থের 
উপলব্ধিতে পদের অর্থ পৃথকভাবে প্রতিভাত হয় না, তবুও বাঁকোর অর্থ প্রকাশিত 

হইলেও পদের অর্থ দূরীভূত হয় না । আলো প্রকাশ করিয়াই প্রদীপশিখা নিবৃত্ত 
হয় না, সে নিজের অন্তিত্বও জানাইয়। দেয় । বাচ্য ইতিবৃত্তাদি বর্ণনা! করে এবং 
সেই ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীর ব্যঙ্গ্য অর্থ শরীরের অন্তরস্থিত আত্া। আবার 

তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ব্যঙ্গ্য হইতেছে অবয়বসংস্থানাতিরিক্ত দেহলাবণ্য | 

অন্য উপমার সাহায্যে তিনি বলিয়াছেন যে বাচ্য হইতেছে নিমিত্ত এবং ব্যঙ্গ 

হইতেছে নৈমিত্তিক । বিভাবাদি বাচ্যকে নিমিত্ত করিয়াই নৈমিত্তিক ব্যঙ্গ্য রস 

প্রতীত হয়। 

এই সমস্ত তুলনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্ের সম্বন্ধ খুব 
ঘনিষ্ঠ । কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্বরূপ স্পষ্ট হয় নাই। টীকাঁকার অভিনবগুপ্ত 

রসের আস্বাদময়ত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া বাচ্যার্কে একটু ছোট করিয়া 
দেখিয়াছেন। তিনি বাচ্যার্থের নিব্বিবাদসিদ্ধত্ব স্বীকার করিয়া! ব্যঙ্গ্যার্থের বিবরণ 
দিয়াছেন ; তাঁহার আলোচনা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন আত্বাদস্বরূপ 

প্রতীতি বাঁচ্যনিরপেক্ষ । কিন্তু এই মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যাঁয় কিনা তাহা 
প্রণিধান করিয়৷ দেখিতে হইবে । বিভাবাদি যদি বাঁচ্য হয় এবং তাহা যদি ব্যঙ্গ 

অর্থের নিমিত্ত হয় তাহা হইলে রস কি বিভাবাদির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইবে না? 

নৈমিত্তিক কি নিমিত্ত-মিরপেক্ষ হইতে পাঁরে? শান্ত্-ইতিহীসাঁদি বাচ্য এবং বাচ্য 

হিসাঁবে তাহ! রসব্যঞ্রনীর কাঁরণত্বরূপ ; যদি তাই হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক- 

দার্শনিক যাহা প্রমাণ করেন, আজ্ঞাশান্ত্র যাহ! প্রচার করিতে চাহে রসপ্রতীতিতে 

তাহার স্থান কোথায়? যখন আমর! রসে তন্ময় হইয়া থাকি তখন বাচ্যপ্রতীতি 
কি দূরে থাকে? যখন বাঁক্যের অর্থের বোধ হয় তখন পদের অর্থের বোধ কি লুপ্ত 

হইয়! যায়, না তাহা নিমগ্ন থাকিয়। বাক্যার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে? আর যদি বাচ্য অর্থ 
পৃথকভাবে প্রতীত না হয়, তাহা হইলে তাহা তো রসপ্রতীতিরও অঙ্গ । 9০৪5 
19 10) ইহা মানিয়া লইতে হয়ত ততটা বাঁধ! নাই, কিন্ত যদি বলি 1001) 

15 73৩20, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সত্য সুন্দরের নিয়ামক । 
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অভিনবগুপ্ধ বলিয়াছেন যে রসের আত্বাদ পানকরসের আসশ্বাদের অনুরূপ, কিন্ত 

পাঁনকরসের আস্বাদ তো মিশ্র আস্বাদ ; তাহা গুড়মরিচাঁদির আস্বাদের দ্বারা সৃষ্ট । 
আলোক দীপশিখার স্থষ্টি; দীপের শক্তি অনুসারে কবি আলোকের তারতম্য 
হইবে না? 

এই প্রসঙ্গে ভট্টনায়কের একটি উক্তি উদ্ধারযোঁগ্য। তিনি বলিয়াছেন, রসের 
অভিব্যক্তিও হইতে পাঁরে না। কারণ সহদয়ের অনুভবস্থলে তাহার হৃদয়ে পূর্বব 
হইতে ুক্মরূপে যে শৃঙ্গারাঁদি থাকে তাঁহারা ই অভিব্যক্ত হয় ইহা স্বীকার করিতে 
হয়। তাহা হইলে যে সকল বিষয় এই অভিব্যক্তির উপায় তাঁহাদের অর্জন ব। 
সম্পাদন ব্যাপারে সাঁমাঁজিকের প্রবৃত্তির তারতম্য লক্ষিত হইত। তাহা কিন্তু হয় 
না” অভিব্যক্তিমীত্রেরই তারতম্য হইয়া থাকে। এই তারতম্য অভিব্যক্তি 
উপাঁয়ের তারতম্যের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহা হইলে, কোন সামাজিক 

অধিক মাত্রায় রসান্থভব কামনা করিলে, তাহাকে অধিক পরিমাণে বিভাবাদি 
অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । তাহা কিন্তু করিতে হয় না। সুতরাং 
ভষ্টনায়ক অভিব্যক্তিবাঁদ স্বীকার করিতে পারেন নাই। অভিনবগ্তপ্ত এই যুক্তির 

উত্তর দেন নাই । ভাব যদি চিত্তবৃত্তিতে বাসনারূপে নিহিত থাকে এবং তাহা যদি 
বিভাঁবাঁদির দ্বার] উদ্ডিক্ত হইয়া রসপ্রতীতি বা রসাভিব্যক্তি আনয়ন করে এবং 

ইহাই যদি লৌকিক ও অলৌকিকের মধ্যে এক মাত্র সংযোঁগ-স্থত্র হয় তাহা হইলে 
লৌকিক জীবনে যে যত ভাঁবের চর্চ। করিবে তাহার বা বাসনাসংস্কার তত প্রবল 

হইবে এবং সে তত বেশী পরিমাণে সহদয়ত্ব লাভ করিবে । অর্থাৎ যে যত বেশী 

ক্রোধী হইবে সে তত রৌদ্ররস আশ্বাদন করিতে পারিবে । যোগী শৃঙ্গাররস 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন না এবং লম্পট সামাজিকত্ব লাভ করিবে । 

আর একটি দিক হইতেও এই প্রশ্ন উ্থাপিত হইতে পারে । ভাব কি শুধু 
অনুভবযূলক প্রবৃত্তি ( €200911%6 ৫1379051010 ) না৷ তাহার মধ্যে বুদ্ধিও আছে? 

' শীম্রকারেরা বলিয়াছেন, কাব্যও চতুর্বর্গ আনয়ন করে $ কাব্যের সঙ্গে শাস্রাদির 

পার্থক্য এই যে আঁজ্জাশান্ত্র প্রভুসদৃশ বাক্য রচনা করে, ইতিহাঁসাদির বাক্য মিত্র- 
সদৃশ এবং কাব্যবাঁক্য কান্তাসম্মিত। এখানে বাক্যের অর্থের কথা বলা হয় নাই। 
কাব্যবাক্যের মনোহারিত্ব কি অলঙ্কারের মত বহিরক্গ না তাহা কাব্যের প্রাণেরও 

'অঙ্গ? যদি তাঁই হয় তাহা হইলে এই মনোহারিত্বের বৈশিষ্ট্য এবং শান্ত্র-ইতিহাসা- 
দির সঙ্গে তাহীর সাদৃশ্ঠ আরও স্পষ্ট করিতে হইবে । ভাবের মধ্যে যদি বুদ্ধিগ্রাহা 
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মতও অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহ1 হইলে কাব্যের আস্বাদ এবং ইতিহাসের ব্যুৎপাত্ত ও. 

শান্ত্রের আজ্ঞা পরস্পরসম্পক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীনেরা নয়টি স্থায়ী ভাবের 
উল্লেখ করিয়াছেন : রতি, হাস, শোক, উৎসাহ, বিশ্বয়, ক্রোধ, ভয়, জুপ্তগ্মা ও 
নির্ব্বদ। অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিকে যদি বা বিচার-নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করা যাইতে 

পারে, সংসারের প্রতি বৈরাগ্যকে প্রবৃত্তিমাত্র মনে করা কঠিন । জানি না এই 

জন্যই কিন। প্রীচীনদের মধ্যে কেহ কেহ নির্বেব্দকে স্থায়ী ভাব বলিয়া স্বীকার, 
করিতে কু্ঠিত হইয়াছিলেন। 

এই যুক্তি অন্ঠান্ত ভাব সম্পর্কেও প্রযোজ্য । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাঁকৃ। 
জুগ্ুগ্াা হইতে বীভৎসরসের প্রতীতি হয়। পতিতাবৃত্তি অনেকের 
হৃদয়ে ভুগুগ্সা জাগ্রত করে। কেহ ইহাকে দেখিবেন নীতির দিক দিয়। 
আর কেহ দেখিবেন অর্থনীতির দিক দিয়া । ইহাদের ষে প্রতীতি হইবে, 

তাহা কি বিশ্তদ্ধ বীভৎস রস, না ইহাঁদের রসপ্রতীতি নৈতিক ও অর্থনৈতিক 
মতবাদের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়! বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লাঁভ করিবে? আবার কোন 
কোন কবি পতিতার জীবনের ছুঃখময় দ্বিকৃটা দেখিবেন, কেহ হয়ত তাহার মধ্যে 

হাস্যকর বস্ত পাইবেন। ইহাঁদের যে রসাহুভূতি হইবে তাহার মধ্যে হয়ত করুণ- 
রস ও হাশ্যরস থাকিবে । ইহাদের বেশিষ্ট্য বিচার করিব কোন্ মাপকাঠি দিয়া? 
শেক্সপীয়রের 19০01] '52151)961, হুডের 009 11016 [01001817869 এবং 

এবং বার্নার্ডশ'য়ের 1415 ড/1767, রবীন্দ্রনাথের পতিতা লৌকিক জীবনে 

ইহারা সমগোত্রীয় । রসলোকে ইহাদের যে বৈষম্য--তাঁহা কি শুধু ব্যভিচারী 
ভাব ও অন্ুুভাবের সংযোগের পার্থক্য, না ইহাদের মধ্যে তরষ্টার নৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক মত হৃজনী প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিয়৷ স্বীয় ওঁচিত্যের দ্বারা বিভাঁব, 
অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের মীমাংস! না 

হইলে রসের তাৎপর্ধ্য বোঝা যাইবে না। 

(৬) 
এই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা, করিতে হইলে বাঁচ্য অর্থের স্বরূপ ভাঁল করিয়া বুঝিতে 

হইবে এবং তদুদ্দেশ্টে পূর্বে ষে বিবরণ দেওয়া, হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়! 
আলোচন। স্থরু করিতে হইবে ৷ পুনরুক্তি মার্জনীয় ৷ 

বাঁচ্য অর্থ হইতেছে শব্দের দেই অর্থ যাহা শব্দ উচ্চীরণ করিলে সহজেই: 
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আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হয়; ইহা শব্দের অবিচলিত, অনৌপাঁধিক আত্ম ৷ 

বাক্যস্থিত পদগুলির সহজভাবে অর্থ করিলে এই অর্থ পাওয়। যাঁয়; কাহারও 

অভিপ্রায়ের উপর ইহ। নির্ভর করিবে না। 'নীল" বলিল সকলের কাছেই নীল 
স্তর নীলত্ব বুঝাইবে, কাহারও কাছে পীতত্ব বুঝাইবে না। বলা বাহুল্য 

সাধারণ লৌকিক ব্যাপারে শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না 
হইলে লৌকিক জীবনযাত্র অসম্ভব হইবে,_ গরু" বলিলে কখনও কখনও ঘোঁড়। 

বুঝাইবে, কেহ গরম জল চাহিলে ঠাণ্ডা জল পাইবে । ইতিহাসাদি বস্ত ও ঘটনার 

যথাযথ বর্ণন| দেয়) ঘটনার অন্তরালে যদি কোন ব্যক্তিগত অনুভব থাকে 

তাহারও ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বস্তনিষ্ঠ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করে। সেইজন্য ইতিহাসা- 

দিতেও শব্দের ও শব্ব-রচিত বাক্যের প্রাথমিক অর্থই গৃহীত হইয়৷ থাকে। 

গণিত, বিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্র এই বিষয়ে ইতিহাসের সমগোত্রীয় । 
দর্শন ও নীতিশান্ত্র ইতিহাঁস-বিজ্ঞীন হইতে পৃথক; তাহাদের সত্যের 

মাপকাঠিও ইতিহাঁস-বিজ্ঞীনের মাপকাঠি হইতে স্বতন্ত্র! কিন্তু তাহারাও ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ সার্বজনীন সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করে এবং তাহারা যথাসম্ভব 

বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি গ্রহণ করে। সেইজন্য একদিকে যেমন আধুনিক বিজ্ঞান 
দর্শনে মিশিয়৷ যাইতেছে তেমনি অন্যদিকে আধুনিক দর্শন বৈজ্ঞীনিক রীতিতে 

লিখিত হইতেছে । ইহা বল! নিশ্রয়োজন যে দর্শনও বাচ্য অর্থকেই আশ্রয় 
করে। প্লেটো, বের্গস প্রভৃতি দীর্শনিকের রচন। ব্যঞ্জনণসমৃদ্ধ ; তবু দর্শন হিসাবে 

বিচার করিবার সময় ব্যঙ্গ্য অর্থকে অগ্রাহা করিয়৷ বাচ্য অর্থকেই গ্রহণ করিতে 

হইবে। সকল সময় তাহ! সম্ভব হয় না; সেই কারণে বৈজ্ঞানিক দীর্শনিকেরা 

ইহাদিগকে খাটি দার্শনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে কুঠা বোধ করেন। ইহারা যে 
ব্য্ষ্য অর্থের বহুল সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন তাহারও অন্যতম কাঁরণ এই যে 

দর্শনের প্রমাণপ্রয়োগ বিজ্ঞান ও স্ায়শান্ত্রের প্রমাণ-প্রয়োগ অপেক্ষা অনেক 
শিথিল। 

বাচ্য অর্থের আর একটি ক্ষেত্র হইতেছে বিভাবাদির বর্ণনায় ও অলঙ্কারাদির 
প্রয়োগে । রাম, রাবণ, দুস্ত্তাদির কার্যকলাপ, তাঁহাদের লীলাদি অন্নুভাব ও 

হর্যাদি সঞ্চারী ভাঁবের বর্ণনাকে কেহ এঁতিহাসিক বর্ণনা বলিবে না। কেহ 

যদি বলে যে তাহার প্রিয়ার মুখ চন্দ্রসদূশ তাহা হইলে ইহা! বৈজ্ঞানিক বা 
দার্শনিক সত্য বলিয়া কেহ গ্রহণ করিবে না । কিন্তু এই সকল বর্ণনার অভ্যন্তরে 



[ ২৮ ] 

'যে ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া যদি শুধু এই বর্ণনাগুলিকেই প্রহণ 
কর! যাঁয়, তাহা হইলে বর্ণনার বাঁচ্য অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ প্রকাশিত হয় না। 

এইভাঁবে বিচার করিলে অলঙ্কার প্রভৃতির উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে। যদি 
তাহার! কাব্যের গুঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে সাহায্য করে তাহা হইলে তাহারা 
কাব্যে যথাযোগ্য স্থান পাইবে । যদি তাহারাই প্রাধ'ন্য লাভ করে তাহা হইলে 

কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হইবে । এই বিষয়ে অলঙ্কারের সঙ্গে ছন্দের সাঁদৃশ্ত আছে। 
ছন্দ কাব্যের বাহন, কিন্তু অর্থ অপেক্ষা ছন্দ প্রধান হইলে তাহা কাব্যের গুণ 
বলিয়া গণা হইতে পারে না। অলঙ্কার কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্ধন করে, কিন্তু 

অলঙ্কারই কাব্য নহে। 

অলঙ্কার প্রভৃতি বাঁচ্য অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হয়। দর্শন ও ইতিহীসেও 

বাচ্য অর্থই গ্রাহা হইয়া থাকে; কিন্ত ইহারা মূলতঃ পৃথকৃ। অলঙ্কারের 

সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ কাব্যের পক্ষে মুখ্যবস্ত নহে। অলঙ্কার ছাড়াও কাব্য রচিত 

হইতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে অর্থের উপর, অলঙ্করণের উপর 
নহে। কিন্ত কবির জীবনবেদ বা জীবনদর্শন অর্থেরই অঙ্গ ; স্থৃতরাঁং কাব্যে তাহার 

স্থান নির্ণয় করিতে হইবে । ইতিবৃত্তপম্পর্কেও সেই কথা খাঁটে। ইতিবৃত্ত কাব্যের 

শরীরবিশেষ ; তাহা অলঙ্করণ নহে ! স্থতরাং ইতিবৃত্তও কাব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 

জড়িত। বাচ্য অর্থ শব্দেরই ব্যাপার । কিন্তু যেহেতু দর্শন ও ইতিহাসে বাঁচ্য 
অর্থই প্রধানতঃ গৃহীত হইয়। থাঁকে সেইজন্য উপচাঁরবলে ইহাঁদিগকে বাচ্যের অন্তর্গত 

বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; বাচ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গের যে সম্পর্ক তাহা 

শীত্তর-ইতিহাসাঁদির সঙ্গে কাব্যের সম্পর্কের প্রতিরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে 

এবং সেই ভাবেই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 
একশ্রেণীর আধুনিক সমালোৌচকগণ মনে করেন যে কাব্য ও দর্শনের মধ্যে 

অর্থাৎ বাঁচ্য ও ব্যন্গ্যের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। সাহিত্য হৃষ্টি করে একক, রূপ- 
বিশিষ্ট ছবি আর দর্শনে আমর সর্বজনগ্রাহা, রূপহীন তথ্যে উপনীত হই । সেই 

কারণে সত্যাসত্য বা প্রামাণ£অপ্রামাঁণ্য সম্পর্কে বুদ্ধি যে তর্কবিচার করে তাহা 

সাহিত্যের পক্ষে গৌণ । সাহিত্যে তর্কবিচার থাকিতে পারে, কিন্ত তাহা ছবির 
অন্তর্গত। এই মত সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি পাঁইয়াছে ইতালীয় দার্শনিক 
ক্রোচের রচনায় । ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে দান্তে দার্শনিকতার জন্য বিখ্যাত ) 
সবাই তাহাকে দার্শনিক কবি বলিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রোচে বলিয়াছেন যে 
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দান্তের কাব্যে দর্শন বা ধর্মুতত্ব থাকিতে পারে; তবে তাহার সঙ্গে কাব্যের 

কাব্যত্বের কোন সম্পর্ক নাই। কবির রচনার দার্শনিক মতবাদ লইয়া আলোচন। 
কর অযৌক্তিক নহে, কবির কাঁব্যত্ব লইয়া আলোচনা কর! অবশ্ঠই যুক্তিসঙ্গত। 

কিন্তু এই দুইটি আলোচন। মিশ্রিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। 
অনেকে আনন্দবদ্ধন ও অভিনবগুপ্তের রচনায় এই মতের সমর্থন পান। 

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ধ্বনি-তত্বের ব্যাখ্যায় এই মতের অতি বিশদ বিবরণ 
দিয়াছেন । তাহার যুক্তি নিম্নে উদ্ধত কর। গেল : 

“আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাঁজ-বন্ধন ও সমাঁজ-ব্যবস্থা খুব বড় হয়ে 

উঠেছে । এত বড়, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সব হৃষ্টির এ হচ্ছে চরম 

লক্ষ্য । যে তৃষ্টি এ বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজে লাগে 

না, তার ষে কোনও মূল্য আছে, সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে। 
এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ-দেড়েক বছর হ'ল পশ্চিম-ইউরোপের 
লোকেরা কতকগুলি কলকৌশলকে আয়ত্ত ক'রে মানুষের নিত্য ঘরকম্না ও সমাঁজ- 

ব্যবস্থার ষে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছে- তাতেই এই মনোভাবের জন্ম ।**-লোকের 

ভরস। হয়েছে, এই পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা একদিন, এবং সে দিন খুব দূর নয়, 
সমস্ত মানুষকে ছঃখলেশহীন সকল রকম স্ুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী করে দেবে । 

এবং সংসার ও সমীজ থেকে মানুষের প্রাপ্তির আশা যত বেড়েছে, মানুষের 'তন্ 
মন ধন'-এর উপরে এদের দাবীও তত বেড়েছে ।**-কবির রসস্থষ্টির শক্তি এই 

সংসার ও সমাজের মঙ্গলে নিজেকে ব্যয় করে সার্থক হয়, একথা আর অসঙ্গত মনে 

হয় না। 

“প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সামনে আশার এই মরীচিকা ছিল না। তখনকার 

জ্ঞানী লোকেরা জন্মজরামৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে মোটের উপর ছুঃখময় বলেই 

জানতেন ।-*. আজ যদি আমরা সংসারকে দুঃখময় বলতে মনে ছুঃখ পাই, তবুও 
এ কথা কি ক'রে অস্বীকার করা যাঁয় যে, গাছের ফলের কাজ তার যূলকে পরিপুষ্ট 
করা নয়। কাব্য মানুষের যে সভ্যতাবৃক্ষের ফল, তার যূল মাটি থেকে রস টানে 

বলেই ও-গাঁছ অবশ্থ বেঁচে থাকে এবং যুল যদি রস টাঁনা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও 

নিশ্চয় বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্ষযয় ন৷ ঘটলে মূলের কাজে ফলের 

কতট] সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাইয়ের কথ। কেউ মনে ভাবে না। সেই 
ফলই কেবল গাছের পুষ্টিসাধন করে যা! মুকুলেই ঝ'রে যায়। 
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“লৌকিক জীবনের উপর যে কাব্যরসের ফল নেই, তা নয়। কিন্তু সে ফল 
-এঁ জীবনের পুষ্টিতে নয়, তা থেকে মানুষের মুক্তিতে । লৌকিক জীবনের 
'লৌকিকত্বকে কাব্যরসের অলৌকিক ধারায় অভিপিঞ্চিত ক'রে ।**" 

“-.*কবি কীট্্স্ সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই 

বৈজ্ঞানিক যুগের কবিপ্রতিনিধি হিসাবে । নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে 

এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের 
উপাঁদান। বস্ত-নিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তকে সত্য দৃষ্টিতে দেখার উপর 
রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। রস ও সত্যের সত্য-সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি- 

বিভ্রম ঘটে, বৈজ্ঞানিক মায়ায় । কবি রসের ছলে উপদেশ দেন একথা 

যেমন অযথীর্ঘ, কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে, এও তেমনি অসত্য । শিল্পী 

তার ঘৃদ্তির মধ্য দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে, এ কথা কেউ বলে না ।” 
প্রপঙ্গান্তরে তিনি বলিয়াছেন : 

“কাব্য লোককে কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অরুত্যে নিবৃত্তি দেয় । কাব্য পাঠককে 

উপদেশ করে, 'রাঁমাদিবৎ প্রধপ্তিতব্যং ন রাবণাঁদিবৎ,,--* তবে এ উপদেশ নীরস শান্ত 

বাক্যের উপদেশ নয়--*কান্তার উপদেশের মত সরস, অর্থাৎ অম্ন-মধুর উপদেশ । 

“কাব্-রসের এই ফলশ্রুতি আলঙ্কারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও 

সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপোসের কথা, তার প্রমাণ, ও সব কথা তাদের 

্রন্থারস্তেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাঁদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া 
যায় না।” 

(৭) 
উল্লিখিত মতের বিচারের প্রারস্তেই বলা দরকার যে এই কথ! সত্য নহে 

যে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শুধু আপোসে গ্রন্থীরস্তে চতুর্বরগফলপ্রাপ্তির উল্লেখ 

করিয়াছেন । কাঁব্যকে অলৌকিক বলিয়। স্বীকার করিলেও এবং কান্তাসম্মিত 
কাব্যের সঙ্গে প্রভুলম্মিত শীস্ত্র ও মিত্রসদৃশ ইতিহীসাঁদির পার্থক্য মীনিয়া লইলেও 

কাব্য মনন-নিরপেক্ষ অথবা লৌকিক জীবনে তাহার ফল নাই এই কথা তাহারা 

বিশ্বাস করিতেন না। তাহারা একাধিকবার বলিয়াছেন, কাব্য গ্রীতিপূর্ব্বক 

ব্যুৎপত্তি আনয়ন করে, ব্যঙ্থ্যপ্রতীতিকালে বাচ্যপ্রতীতি বিনষ্ট হয় না । সুতরাং 

.যে দার্শনিক মত বাচ্যের অন্তর্গত তাহাও ব্যঙ্যপ্রতীতির মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে । 
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তাহারা ভাবের রসীকরণের কথ বলিয়াছেন ; কিস্তু আমরা যেমন ভীবকে নিছক 

ইমোশন্ বা "অনুভব বলিয়। গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহারা সেইরূপ মনে 

করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। বরং মনে হয় তীহাঁদের কাঁছে ভাব ছিল ইমোশন্ 
ও.আইডিয়া, অনুভব ও চিন্তনের সম্মিশ্র পদার্থ । তাহীর। যে ভাবে গুঁচিত্যের 

বিচাঁর করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তাহারা ভাঁব বলিতে যাহা 

বুঝিতেন তাহা নিছক অনুভব মাত্র নহে, সত্যাসত্য, নীতি-ছুর্নীতি সম্পর্কে তাহাঁদের 
মতামত রসের ওঁচিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । তাহা না হইলে তাঁহারা বিশেষ 

গুণসম্পন্ন নায়ক তৃষ্টি করার নির্দেশ দিতেন কি না সন্দেহ। শুধু তাহাই 

নহে। ধ্বন্তালোক'-্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্বর্ধন মহাঁভারত-কাব্যের 

বিচার করিতে যাইয়। বলিয়াছেন যে ইহাঁর মধ্যে বৈরাগ্যজনন-তাৎপর্য্যরূপ শান্তর- 

কথাই বিবৃত হইয়াছে ঃ ইহার বর্ণনীয় বিষয় হইল মোক্ষলক্ষণ পুরুষার্থ ও শান্তরস। 

টাকাঁয় অভিনব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যাহ! শীস্ত্রনয়ে 'মোক্ষ' নামক পুরুষার্থ 

তাহাই চমৎকারযুক্ত হইয়৷ কাব্যে শীন্তরস বলিয়া কথিত হয়। “কাব্য রসের 
সাজে সত্যকে প্রকাশ করে”- শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই মতকে অগ্রাহ করিয়া 
উড়াইয়া দিয়াছেন । কিন্তু ইহা কি আনন্দবদ্ধন-অভিনবগুপ্ণের মত হইতে খুব 
'বেশী দূরবস্তী? 

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দর্শন ও কাব্যের এবং লৌকিক 
ও অলোৌকিকের সমন্বয়ের যে চেষ্টার কথা শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত বলিয়াছেন তাহা 
মোঁটেই আধুনিক নহে। দান্তের কাব্যের কথ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
ধর্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবেই শ্রীদদেশে নাটকের উত্তৰ হয় এবং মধ্য যুগেও গীর্ার 
অঙ্গনেই নাটক জন্মলাভ করে । বরং রেনেসীসের ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মস্থাপনের পর 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে স্রোত ইউরোপে প্রবাহিত হয় তাহার ফলেই ক্রমে কাব্যকে 

সর্ধবজজনগ্রাহ্য সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির অনুভবের প্রকাশমাত্র বলিয়া 
প্রচার কর। হয়৷ সমীলৌচকর! যাহীই বলুন, সাহিত্য কিন্তু কবিমনের সমগ্রতারই 
পরিচয় দেয়। শেক্সপীয়রের কথাই ধর। যাঁকৃ। শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত বলিয়াছেন 

'যে রস-স্ষির যেখানে চরম অভিব্যক্তি, সেখানে কবির সামাজিকতা ঢাকা পড়িয়। 

যায়, যেমন শেক্সপীয়রের নাটকে । সামাজিকতাকে ঢাকিয়৷ তিনি যে রসের আস্বাদ 

করিয়াছেন তাহার স্বরূপ তিনি প্রকীশ করেন নাই। ক্রোচে সেই চেষ্ট। করিয়াছেন 

কিন্তু তাহার চেষ্টা তেমন সার্থক হয় নাই। ধাহাদের রসোপলবি অনন্বীকার্য্য_ 
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যেমন কোল্রিজ বা ব্রাডলি-ত্ীহাদের আলোচনা পড়িলে দেখা যায় যে 
শেক্সপীয়রের মধ্যে তাহারা যে রসের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা শুধু অন্কুতবের 
প্রকাশ নহে, সেই অনুভবের সঙ্গে সত্য ও শিব সম্পর্কে কতকগুলি তত্বও জড়িত 

হইয়া আছে। যে ভাব সেখানে রসোভীর্ণ হইয়াছে তাহা শুধু ইমোশন নহে, 
আইডিয়াও | 

অপর একটি বিষয়েও এই সকল সমালোৌচকেরা একটা ভ্রান্ত ধারণার 

বশবর্তী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়ে। তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপাদান 
সম্পর্কে। কবি ৃষ্টি করেন শন্দার্থের সাহায্যে, চিত্রকর গ্রহণ করেন রং ও 

তৃলিকা, ভাঁঙ্কর যাঁন পাথরের সন্ধীনে। এই সব বস্ত উপাদান বা 708657791। 

আবাঁর ইহার] সবাই কোন সত্যের উপলব্ধির দ্বারা উদ্বোধিত হয়েন। তাহাও 
উপাদান ব] [82:51] | একই শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, এই ছুই বস্ত যে এক নহে 

তাহা বলাই বাহুল্য । অথচ উপরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের যে মত উদ্ধৃত কর! 

হইয়াছে তাহ পড়িলে দেখা যাইবে এই দুইটির পার্থক্য সপ্দ্ধে তিনি অবহিত 
নহেন। পাথর, শব্দ বা রঞ্জনদ্রব্য শিল্পীর শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে কিনা সেই 
প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর | কিন্তু যদিও কেহ এই কথা৷ বলিবে না যে শিক্সী যৃদ্তির মধ্য 

দিয়া পাথরকে প্রকাশ করেন, তবুও একথ! বলিলে দৌষ হইবে না যে তিনি তাঁহার 

মধ্য দিয়! ভাব বা আইডিয়াকে রূপ দান করেন । 

আর একটি মিথ্যা ধারণারও নিরসন কর। প্রয়োজন । ক্রোচে বলিয়াছেন যে, 

সাহিত্যে সত্য-মিথ্যার ঘন নিরর্থক, কারণ সাহিত্য প্রমাণশাস্ত্র নহে । কিন্তু সত্যের 

কোন অবিচলিত মাপকাঠি নাই । গণিতে প্রমাণের যে মানদণ্ড উপস্থাপিত হয় 

তাঁহ। বিজ্ঞানে গ্রহণ করা। হয় বটে, কিন্তু ইতিহাস ব। দর্শনে তাঁহী চলে নী । কিন্ত 

তাই বলিয়! ইতিহীস বা দর্শন মিথ্যা নহে ৷ নিউটন যে ভাঁবে তাহীর মতবাদ প্রমীণ 

করিয়াছেন, কাণ্ট যে ভাঁবে করেন নাই। কিন্ত তাহার জন্য কাণ্টের দর্শনের সত্যত্ব 
নষ্ট হইয়া যায় নাই । আজ নিউটনের বিজ্ঞান কতটা চালু আছে তাহা বৈজ্ঞানিকের! 

বলিতে পারেন, কিন্তু কাণ্টদর্শন অচল হইয়] যাঁয় নাঁই। দর্শন, ইতিহাস বা 

বিজ্ঞান ইহাদের কোনটির মানদণ্ডই সাহিত্য গ্রহণ করে না। কিন্তু সাহিত্যে 
সত্যমিথ্যার দ্বন্দ অচল বা অর্থ হীন এইরূপ বলা! যায় না। শেক্সপীয়র যে আমাদের 

ভাল লাগে তাহার অন্যতম কারণ এই যে তাহার কথ খুব সত্য বলিয়া মনে হয়। 

আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন যে ন্ঠায়শান্ত্রের প্রমাণপরম্পরা 
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কাব্যে প্রযোজ্য নহে । কিন্তু কাব্য সত্যাসত্য সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নহে । 

-পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাহাদের ওচিত্যবিচারের মধ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া 
যাইবে । শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে বস্তকে সত্যদৃষ্টিতে দেখার উপর 
রসের হৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে । এই “অনেকটা” ষে কতট। তাহা তিনি বিচার 

করেন নাই। যদি সাহিত্যের সত্যনির্ভরতাই মানিয়৷ লওয়! যায় তাহা হইলে 
তাহার অপর মত--রসের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করা কাব্যের কাঁজ নহে- অচল 

হইয়া পড়ে । 

(৮) 
এখন প্রশ্ন এই : সাহিত্যের ত্বরূপের সন্ধান কেমন করিয়। করিব? ইহা স্বীকার 

করিতে হইবে যে, সাহিত্য প্রতীতিই হউক, অভিব্যক্তিই হউক, আর উৎপত্তিই 

হউক, তাহার মধ্যে এমন একট। বস্ত থাঁকে যাহার প্রকাশ, উদ্ভব বা! আস্বাদন হয়। 
এই বৃস্ত সকল পক্ষেই অপরিহীর্য্য। ইহীকে ভাব বল! যাইতে পারে । ইহ! কাব্য 
হইতে কাব্যান্তরে বৈচিত্র্য লাভ করে; ইহাঁকে আট বা নয় বা অন্য কোন সংখ্যার 
'মধ্যে সীমাবদ্ধ কর! সঙ্গত নহে। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা নিছক ইমোঁশন 
বা অস্গুভব নহে, নিছক আইডিয়া ব৷ চিন্তাও নহে, ইহাঁকে বৃক্ষের ফলমূলের সঙ্গে 
তুলনা করাও উচিত নহে, কারণ বৃক্ষ ফল বা মূলের অভিব্যক্তি নহে। ইহার 
দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, কবি ইহাকে স্বীয় চিত্তবৃত্তিতে উপলব্ধি করেন এবং সেই 
উপলবির মধ্য দিয়! ইহ! সাঁধারণীকৃত হয় । পুর্বেই বল! হইয়াছে যে, বাহিরের 

বিভাব, অন্ুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে কবির হৃদযস্থিত ভাব রসে পরিণত 

হয়। প্রাচীন পীরিভাঁষিক শব্দ ছাঁড়িয্ন। সহজ ভাবে বলা। যাইতে পাঁরে যে, কৰি 
যে সত্যকে কাব্যে প্রকীশ করেন তাহা৷ অপরের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহাকে 
তিনি বিশেষভাবে নিজের বলিয়াই উপলব্ধি করেন | দীর্শনিক ও বৈজ্ঞানিক স্বীয় 

মননশক্তির বলে নানা সত্যে উপনীত হয়েন, কিন্ত তাহাদের, বিশেষ করিয়া 
বৈজ্ঞানিকের, এই মমত্ব-বোধ নাই। এঁতিহাসিক বৈজ্ঞানিকের মত নিরপেক্ষ হইতে 
'পাঁরেন না বলিয়া ইতিহাস অংশতঃ আর্ট বা শিল্পকলার পর্য্যায়ে পরিগণিত হয় । 

সাহিত্যিক ভাবগুলিকে এমন ভাবে অন্কভব করেন যে ইহার! প্রাণবন্ত 
হইয়া প্রকাশিত হয়। অশরীরী অনুভব ও তত্ব হস্তপদবিশিষ্ট হইয়া সঞ্চরণ 
-করিয়। বেড়ায়। কবিকর্মের বোধ হয় ইহাই প্রধান লক্ষণ। কিন্ত এ কথ) 

ভূ ৩ 
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বলিলে চলিবে ন। যে ইহাই কাব্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড; ইহা! আবশ্যিক- 
কিন্ত একক নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এক কবি হুইতে অপর: 

কবির পার্থক্য করা সম্ভব হইত ন]। রূপ দেওয়ার শক্তি না থাকিলে 

কেহ কবি হইতে পারিবে না। কিন্তু অন্যফলনিরপেক্ষত্ববাদীদের মতে, এই. 
শক্তি থাকিলে কবিকর্মা সম্পূর্ণ হইয়া গেল; আর কিছু বলিবার থাকিল ন|। 

ইহা মানিয়া লইলে কাব্য-বিচার প্রারস্তেই বাধিত হইয়| যায়। ক্রোচে এই 

সমস্যা এড়াইতে চাহিয়াছেন এই বলিয়া যে কাব্যে কাব্যে পার্থক্য হইল. 
পরিমাণাত্মক (00810010805 ), প্ররৃতিযূলক (00811191196) নহে। তাহা 

হইলে সাহিত্যের আস্বাদ ও বিচার শুধু ছবির তালিকা রচনায় পর্য্যবসিত হইবে। 
ক্রোচে ও ক্রোচেপন্থীদের সমালোচনা পড়িলে অনেক সময় এই সন্দেহই মনে 
জাগ্রত হয়। ত্বাহারা কোন চিত্র বিশ্লেষণ করিতে তয় পান, পাছে এই বিশ্লেষণের- 

ফলে কোন তত্ব বাহির হইয়। পড়ে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের মতবাঁদকে রক্ষা 
কর যাইবে না। 'রসগঙ্গাধর'-রচয়িতা আচা্য জগন্নাথ রসকে ভগ্মাবরণচৈতন্য 
বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন । ইহারা আবরণ অতিক্রম করিয়া চৈতন্যে পঁছছাইতে 
পারেন না । ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, কাব্যে কাব্যে, কবিতে রুমিতে যে, 
প্রভেদ তাহ প্রকৃতিযূলক (0911201%6 ), পরিমাণাত্বক (00080012080 ) 

নহে। আমি যদি বলি যে "106 8২1১০ ০ (1)6 1,০০9 সার্থক কবিতা কিন্ত, 

তাহা [78715 হইতে নিক্ুষ্ট তাহা হইলে ইহা বুঝাইবে না যে 1791716নাঁটকে 
চরিত্র বা চিত্র বা অলঙ্কারের সংখ্যা বেশী! তাহা হইলে ইহাই বোঝা যাইবে ষে. 

£7810716 নাটকের চরিত্র অধিকতর জটিল, ভাহার মধ্যে যে অন্কভব-শকভির 

প্রকীশ হইয়াছে তাহা তীব্রতর এবং তাহা যে জীবনবেদের উপরে প্রতিষঠিত তাহা 
গভীরতর ও ব্যাপকতর । 

(৯) 
ধবনি-তত্ব সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদের আলোচনা করা 

প্রয়োজন ৷ “সমালোচনা সাহিত্য"গ্রন্থের ভূমিকায় ড্র শ্রীজুক্ত শ্রুকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, “ব্যঞ্রন। একটী মাত্র শ্লোকে সীমাবদ্ধ ও প্রকাশভঙ্গী- 

বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অলংকার-ধ্বনির পর্ষ্যায়ভুক্ত মনে হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে এমন 

কোন নিদর্শন পাওয়া যাঁয় কি যাঁহাতে মনে হইতে পাঁরে ষে রঘুবংশ, -কুমারসম্ভব, 
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'শকুস্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাঁব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটী 

সমালোঁচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল ? প্রত্যেকটা রেখার টান, বর্ণনীনুরপ্রনের 

সুক্ষতম অনুমিশ্রণ যে কেন্দ্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এই 
সম্ভাবন1 সম্বন্ধে সচেতনতা, কাঁব্যরসের সামগ্রিক বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন 

সমাঁলোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যাঁয় ?."* 

“এই চিন্তীধারা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত অনিবাঁ্য হয় তাহা এই ঘে 

যদিও প্রাচীন আঁলঙ্কারিকেরা ধ্বনি গা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে নির্দেশ 

করিয়া একটি মৌলিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাঁপি এই ব্যঞ্জনার চরম- 

শক্তির পরিচয় লাঁভ করিতে পারেন নাই । তীহাঁদের ব্যঞ্জনীর ক্রিয়া! কাব্যের 

বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে উদাহৃত, সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত নহে । যাহীকে বল! হয় 
21009101900 বা সামগ্রিক ভাবাবহ, কাব্যালোচনাঁয় তাহাদের দৃষ্টি সেই পর্যন্ত 
পৌছায় নাই ।... 

*সাধারণীকরণ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি চমকপ্রদ মৌলিক আবিষ্কিয়া 1-"* 

কিন্ত কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কবি-প্রতিভার দ্বারা এই সাঁধারণীকরণ নিষ্পন্ন 

হইয়াছে কিনা তাহার অন্রান্ত মানদণ্ড ইহাঁদের আয়ত্তাধীন ছিল কিনা সন্দেহ । 
***পাঁশ্চাত্য সাহিত্যে পরিণত, প্রতি শিরাস্বীযু তন্ত্রীজালে সুস্পষ্ট রূপে উপলৰ 
ব্যক্তিত্ব রহস্যের স্বচ্ছদর্পণে যে সার্বভৌম ব্যপ্রনা আভাদিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে 

সেরূপ কোন প্রতিবিদ্বন দেখা যায় না । এখানে সাধারণীকরণের ভিত্তি অপরিণত 

ব্যক্তিত্বের উপর শ্রেণীগ্যোতক ব্যঞ্জনার আরোপ ।” 

আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক লইয়া তাহাদের বিচার করিনা 

ধবনি-তণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; বোধ হয় তাঁহারা দেখাইতে চাঁহেন যে, যে- 

রস সর্বব্যাপী তাহা প্রত্যেক গ্লোকে এমন কি তাহার উপসর্গ, প্রত্যয়ে প্রকাশিত 

হইবে। ইহার! শ্লোক এবং গক্লৌকাংশ হইতে সমগ্র কাব্যের বিচার উপনীত 
হইতে যে একেবারে চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে। অনেক জায়গায় ত্বাহারা 

কাব্যের গঠন-বিধি এবং চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন । 'ধব্যালোক'- 

গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবদ্ধন রামায়ণ ও মহাভারতের সামগ্রিক বিচার 

“করিয়াছেন ; তাহার মতে, এই ছুই গ্রন্থ প্রধানতঃ ছুইটি বিশিষ্ট রসের প্রকাশ । 
মুদ্রলঙ্ঘন, যুদ্ধবিগ্রহাঁদি অন্ত যাহা কিছু বণিত হইয়াছে তাহা অঙ্গী রসের 
অন্তভতি। এই বিচার সার্থক হইয়াছে কিন! সেই সম্পর্কে তর্ক উপস্থাপিত হইতে 
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পারে, কিন্তু তিনি রসকে যে 81105011615 ব1 সামগ্রিক ভাবাঁবহে পরিব্যাপ্ত 
করিতে চাহিয়াছেন সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । 

অবশ্ত ইহা সত্বেও ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসম্পূর্ণতা দোষের কথা 
বলিয়াছেন তাহা আংশিকভাবে স্বীকার করিতে হইবে । তিনি এই 
অসম্পূর্ণতার যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহার আলোচন1 না করিয়া বিষয়টিকে 
অন্যভাবেও বিচার কর! যাইতে পাঁরে। প্রত্যেকটি কাব্য একটি একক, 
সমগ্র পদার্থ । সেই হিসাবে প্রত্যেকটি কাঁব্যই একটি ভাবের প্রকাশ । কিন্তু, 

আনন্বর্ধন ও অভিনবগুপ্ত তরতের রস-বিতাগের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন । 

তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন নয়টি স্থায়ী ভাব, তাহার অধীনে কতকগুলি সঞ্চারী 

ভীব। ইহাদের বিভীগ, উপ-বিভীগ করিয়া নীনারূপ কাব্যের পরিকল্পন। করা 

হইয়াছে। ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের আদর্শে তাহারও ধ্বনির নানাপ্রকার, 
চুলচেরা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন | ধ্বনি, ভাঁব ও ব্যভিচারী ভাবের সমন্বয়ে 

খ্যাতীত কাব্যপ্রকারের সৃষ্টি হইয়াছে । এই স্থ্টি কবির সৃষ্টি নহে, সমীলোচকের 

পরিকল্পনা ; সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই পরিকল্পনা! অনুসারে কাব্যকে সাজাইতে 
চেষ্ট1 করিয়াছেন । মনে হয় তাহাদের কাছে স্বত্র আসিয়াছে আগে এবং তাহার 
পশ্চাতে আসিয়াছে কাব্য । স্থায়ী তাব আটটি বা নয়টি থাকিতে পারে৷ ধ্বনি 

প্রধানতঃ ছুইটি থাকিতে পারে । যদৃচ্ছাক্রমে ইহাদের প্রভেদ ও উপ-প্রতেদগুলিকে 
বাড়ান-কমাঁন যাইতে পারে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক কাব্যের ব্যঞ্জন 
একান্তভাবে স্বতন্ত্র সুষ্টি, কোন পূর্ববস্বীকৃত ধ্বনি, অলঙ্কীর ব! রীতির উদাহরণ মাত্র: 

নহে। এই যে একান্ত স্বতন্ত্র ভাব” ইহা প্রধানত: চরিত্রের মধ্য নিয়! প্রকাশিত 
হয়, কারণ প্রজীপতির মত কবিও প্রজা হৃষ্টি করেন। তাহা অলঙ্কার, অন্ুভীব, 

শব্প্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর মধ্যেই প্রতিফলিত হইবে, কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষণ 

তাহার অনন্যতা ও সমগ্রতা | ভরতের স্ুত্রের দ্বারা নিয়গ্রিত হওয়ার জন্য আনন্দ- 

বঞ্ধন ও অভিনবগুঞ্ধ কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ছোট করিয়া দেখিয়ীছেন এবং 

সেইজন্য তাহার বিচ্ছিন্ন শ্পৌকের দিকে দৃষ্টি দিতে বাঁধ্য হইয়াছেন । 
অবশ্ তীহাদের সাহিত্য-বিচারের যে অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করা হইল 

তাহাদের কৃতিত্বের তুলনায় তাহা অতিশয় অকিঞ্চিংকর। লৌকিক জগৎ ও 

অলৌকিক রসলোকের সম্পর্ক, বাঁচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং সাঁধারনীকরণ বা হ্ৃদয়- 

সংবাদ--তীহার! এই সব তত্বের যে ব্যাখ্য দিয়াছেন তাহা কাব্যজগতে বস্ততঃই 



[ ৩৭ | 

“লোচন"-ম্বরূপ ;$ বিবুধজনের উগ্ভানে তাহার মহিমা! “কল্পতরুসমান” | ডক্টর" 

বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন, “সংস্কৃত সাহিত্যে কাঁব্য-বিচারের মধ্যে যে 
আশ্চর্য্য হুম্ম্দশিতা ও সত্যাহুসন্ধিতসার পরিচয় পাওয়া যাঁর, তাহার সহিত তুলনায় 
গ্রীক সমালোচনাঁকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়। এমন 
কি আধুনিক সাহিত্য-বিচারে যে পরিণত অন্তমুখিতা৷ তাহারও সহিত ইহা 
সমকক্ষতাঁর স্পর্ধা করিতে পারে। কাব্য-সৌনর্ষের স্বরূপ সন্ধানে ইহা! যেরূপ 
বিশ্লেষণের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোক- 
বন্তিক। হস্তে হৃষ্টিরহস্যের মর্ন্যূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, চরম সত্য 

আবিষ্কারের প্রেরণায় পূর্বতন সিদ্ধান্তকে “এহ বাহ্" বলিয়া, অতিক্রম করিয়া, ছুর্গম- 
তর পথে পদক্ষেপে সাঁহসী হইয়ীছে তাহীর তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে 
বিরল।” 

প্রেসিডেন্সি কলেজ |] 

কলিকাতা প্রীস্ুবোধচন্দ্র জেনগুপ্ত: 
ফাস্তন ১৩৫৭ ] 





ধবন্যালোক ও লোচন 





শ্রীমদানন্দবর্দনা চার্ধ্যপ্রণীতে। 

ধবন্যালোকঃ 

্রীনহরয়ে নমঃ 

স্বেচ্ভাকেসরিণঃ স্বচ্ছন্যচ্ছায়ায়াসিতেন্নবঃ। 

্রায়ন্তাং বো৷ মধুরিপোঃ প্রপন্না্তিচ্ছিদে। নখাঃ ॥ 

লোচনম্ 

ভট্টেন্দ্রাজচরণাক্জকৃতাধিবাঁস- 

হুন্শ্রুতোইভিনবগুপ্তপদাভিধোহহম্। 

যৎকিঞ্চিদিপ্যন্থুরণন্ স্ফুটয়ামি কাব্যা- 
লোকং স্বলোচননিয়োজনয়া জনস্য ॥ 

্বয়মব্যুচ্ছিন্পরমেশ্বরনমস্কীরসম্পত্তিচরিতার্ধোইপি ব্যাখ্যাতৃশ্রোতণামবিদ্বেনাতীষ্ট- 
ব্যাখ্যাশ্রথণলক্ষণফলসম্পত্তয়ে সমুচিতাশীঃপ্রকটনদ্বারেণ পরমেশ্বরসাংমুখ্য. করোতি 
বৃত্তিকারঃ_ স্বেচ্ছেতি । 

মধুরিপোর্নখাঃ বে। যু্ধান্ ব্যাধ্যাতৃশ্রোতং, স্ায়ন্তাম্, তেষাঁমেব সন্বোধনযোগ্য- 
ত্বাং$ সমন্বোধনসারে। হি যুম্মদর্থঃ ৷ ত্রাণং চাভীষ্টলাভং প্রতি সাহায়কাচরণং তচ্চ 
ততপ্রতিদন্থিবিদ্বাপসারণাঁদিন1 ভবতীতি। ইয়দত্র ব্রাণং বিবক্ষিতমূ? নিত্যোগ্োগি- 
নশ্চ ভগবতোইসন্মোহাধ্যবসীয়যোগিত্বেনোৎসাহপ্রতীতেব্বীররসো। ধবন্যতে, নখানাং 
প্রহরণত্বেন প্রহরণেন চ রক্ষণে কর্তব্য নখানামব্যতিরিক্তত্বেন করণত্বাৎ সাতিশয়- 



২ সটীকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

কাব্যস্াত্ম। ধ্বনিরিতি বুধৈর্ধ: সমায়াতপূর্বব 
স্তম্তাভাবং জগছুরপরে ভাক্তমানুস্তমন্যে । 

শক্তিতা কর্তৃত্বেন সুচিতা, ধ্বনিতশ্চ পরমেশ্বরশ্য ব্যতিরিক্তকরণীপেক্ষাবিরহঃ, 

মধুরিপোরিত্যনেন তন্য সদৈব জগতত্রাঁসাপসারণোছাম উক্তঃ। কীদৃশশ্য মধুরিপোঃ? 
স্বেচ্ছয়া কেসরিণঃ, ন তু কর্মপারতত্ত্র্েণ, নাপ্যন্তদীয়েচ্ছয়া, অপি তু বিশিষ্টদান- 
বহননোচিততথাবিধেচ্ছাপরিগ্রহৌচিত্যাদেব স্বীরুতসিংহরপন্যেত্যর্থ, কীদৃশা নখাঃ ? 
প্রপন্নানামান্তিং যে ছিন্দত্তি ; নখাঁনাং হি ছেদকত্বমুচিতম্; আর্ডেঃ পুনশ্েগত্বং 

নথান্ প্রত্যসস্ভাবনীয়মপি তদীয়ানাং নখানাং স্বেচ্ছানির্নীণৌচিত্যাৎ সম্ভাব্যত 
এবেতি ভাবঃ। অথবা ত্রিজগৎকণ্টকো৷ হিরণ্যকশিপু বিশ্বস্তোৎক্লেশকর ইতি স 

এব বস্ততঃ প্রপন্নানাং ভগবদেকশরণানাং জনানা মা্তিকা রিত্বান্থুত্তৈবান্তিস্ত বিনীশয়ন্তি- 
রাঁপ্তিরেবোচ্ছিন্নরী ভবতীতি পরমেশ্বরস্য তস্যামপ্যবস্থায়াং পরমকারুণিকত্বমুক্তমূ, 

কিঞ্চ তে নখাঃ স্বচ্ছেন স্বচ্ছতাগুণেন নৈর্মাল্যেন ? স্বচ্ছমৃদুপ্রভৃতয়ো হি মুখ্যতয়া 

ভাববৃত্তয় এব? স্বচ্ছায়য়া চ বক্রহুদযরপয়া্হকৃত্যাইহয়াসিতঃ খেদিত ইন্দুর্মৈঃ | 

অন্রার্থশক্তিমূলেন ধ্বনিনা বাঁলচন্ত্রত্বং ধ্বন্যতে, আয়াসনেন তৎ সঙ্নিধৌ চন্তস্ 
বিচ্ছায়ত্বপ্রতীতিরহগ্যত্বপ্রতীতিশ্চ ধ্বন্যতে, আয়াসকারিত্বং চ নখানাং স্থপ্রসিদ্ধমূ; 

নরহরিনখানাং তচ্চ লোকোত্তরেণ রূপেণ প্রতিপাদিতম্, কিঞ্চ তদীয়াং স্বচ্ছতাং 

কুটিলিমানং চাবলোক্য বাঁলচন্দ্রঃ স্বাত্মনি খেদমনুতবতি ; তুল্যেহপি স্বচ্ছকুটিলা- 

কারযোগেইমী প্রপন্নীতিনিবারণকুশলাঃ ; ন ত্বহমিতি ব্যতিরেকালঙ্কারোইপি 

ধবনিতঃ ; কিঞ্চা২ং পূর্ববমেক এবাসাধারণবৈশ্যন্গ্াকীরযোগাঁৎ সমস্তজনাভিলষণীয়- 
তাভাঁজনমভবম্, অগ্য পুনরেবংবিধা নখাঁঃ দশ বালচন্দ্রাকারাঃ সন্তাপাত্তিচ্ছেদ- 
কুশলাশ্চেতি তানেব লোকো বালেন্দুবহুমানেন পশ্ততি, ন তু মামিত্যাকলয়ন্ 
বালেন্দুরবিরতমায়াসমনুভবতীবেত্যুৎপ্রেক্ষাপহ্থ,তিধ্বনিরপি, এবং বস্বলফাররস- 
ভেদেন ত্রিধ। ধ্বনিরত্র শ্লোকে অস্বদৃগ্ডরুভির্যাখ্যাতঃ। 

অথ প্রাধান্তেনা ভিধেয়স্বরূপমভিদধদপ্রধানতয়। প্রয়োজনপ্রয়োজনং তৎসম্বদ্ধং 

প্রয়ৌজনং চ সামর্থ্যাৎ প্রকট়ন্নীদিবীক্যমাহ কাঁব্যস্ায্মোতি। কাব্যাত্মশব্বসংনিধানাদ্ 

বুধশবোৎত্র কাব্যাক্সাববোৌধনিমিত্তক ইত্যভিপ্রীয়েপ বিবৃণৌতি কাঁব্যতত্ববিত্তিরিতি। 
'আত্মশব্বস্য তত্বশবেনার্ঘং বিবৃখ্ানঃ সারত্বমপরশীব্ববৈলক্ষণ্যকারিত্বং চ দর্শয়তি | 
ইতিশব্ঃ স্বরূপপরত্বং ধ্বনিশব্দদ্যাচষ্টে, তদর্থশ্য বিবাদাস্পদীভৃততয়া নিশ্চয়া- 



প্রথমোদগোতঃ : হি 

কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্বমূচুত্তদীয়ং 
তেন ব্রমঃ সন্ৃদয়মনঃগ্রীতয়ে তত্বরূপম্ ॥১। 

বুধেঃ কাব্যতত্ববিদ্ভিঃ, কাব্যস্থাত্মা ধ্বনিরিতি সংজ্িতঃ, পরম্পরয়া 
যঃ সমায়্াতপূর্ববঃ সম্যক আ সমস্তাদ্ াতঃ প্রকটিতঃ তন্ সহ্ৃদয়জনমনঃ 
প্রকাশমানস্তাপ্যভাবমন্যে জগছুঃ। 

লোচনম্ 
তাবেনার্ধত্বাযোগাৎ। এত বিবূণোতি--সংজ্ভিত ইতি। বস্ততত্ত ন তৎসংজ্ঞা- 

মাত্রেণোক্তমূ, অপি ত্বন্ত্েব ধ্বনিশব্বাচ্যং প্রত্যুত সমস্তসারভৃতম। নহান্তথ। 

বুধান্তাদৃশমামনেয়ুরিত্যভিপ্রায়েণ বিবুণোতি- তন্থ সহৃদয়েত্যাদিনী। এবং তু 

যুক্ততরম্- ইতিশবে৷ ভিন্নক্রমে। বাঁক্যার্থপরামর্শকঃ, ধবনিলক্ষণোহর্থঃ কাব্যস্তাস্মেতি 
যঃ সমায়াত ইতি । শব্বপদার্থকত্বে হি ধবনিসংজ্ঞিতোহর্থ ইতি কা সংগতিঃ? এবং 

হি ধ্বনিশব্দঃ কাঁব্য্যাত্রেত্যুক্তং ভবেদ্, গবিত্যয়মাহেতি যথা। ন চ বিপ্র- 
পত্তিস্থানমসদেব, প্রত্যুত সত্যেব ধন্মিণি ধর্মমাত্রকৃতা বিপ্রতিপত্তিরিত্যলমপ্রস্ততেন 
ভূয়সা স্বহৃদয়জনোদ্বেজনেন | বুধস্যৈকম্য প্রামাদিকমপি তথাভিধানং স্যাঁৎ, ন তু 
ভূয়সাং তদ্যুক্তমূ। তেন বুধেরিতি বহুবচনম্। তদেব ব্যাচষ্টে-পরম্পরয়েতি। 
অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেণ তৈরেতদুক্তং বিনাংপি বিশিষ্টপুস্তকেষু বিনিবেশনাঁদিত্য- 
ভিপ্রীয়ঃ। ন চ বুধা ভূয়াংসোঁহনাদরণীয়ং বস্বাদরেণোপদিশেযুং, এতবাদরে- 

পৌঁপদিষ্টম্। তদাহ--সম্যগায়াতপূর্বব ইতি । পূর্ববগ্রইণেনেদশ্প্রথমতা নাব্র সম্ভাব্যত 

ইত্যাঁহ, ব্যাচষ্টে চ-সম্যগাসমস্তাদ্ মতঃ প্রকটিত ইত্যনেন ৷ তশ্যেতি। যশ্যাধি- 

গমায় প্রত্যুত যতনীয়ং, কা তত্রাভাবসন্তাবন । অতঃ কিং কুর্মন। অপারং মৌখ্যম- 
ভাববাদিনামিতি ভাবং। ন চাম্মাভিরভাববাদিনাং বিকল্পাঃ শ্রতাঁঃ, কিন্তু সম্ভাব্য 

দৃষয়িষ্যন্তে, অত: পরোক্ষত্বমূ। ন চ ভবিষ্বদ্বস্ত দূষরিতুৎ যুক্তম্, অন্থৎপন্নত্বাদেব | 

তদপি বুদ্ধ্যারৌপিতং দুষ্যত ইতি চে; বুদ্ধযারোপিতত্বাদেব ভবিষ্বত্বহানিঃ 

অতো ভূতকালোন্মেষাৎ পারোক্ষ্যাদ্িশিষ্টা্যতনত্বপ্রতিভানাভাবাচ্চ লিটা প্রয়োগঃ 
কৃতঃ জগছরিতি । তথ্যাখ্যানায়ৈব সম্ভাব্য দূষণং প্রকটরিস্কাতি। সস্তাবনাংপি 

নেয়মসম্তবতো যুক্তা, অপি তু সম্ভবত এব, অন্যথা সম্তভাবনানামপর্যবসানং শ্যাৎ 

দুষণানাং চ। অতঃ সম্ভীবনীমভিধায়িস্তমীণাৎ সমর্থয়িতুৎ পূর্ববং সম্তভবস্তীত্যাহ। 



৪ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

তদভাববাদিনাং চামী বিকল্লাঃ সংভবাস্ত তত্র কেচিদাচক্ষীরন্ 

লোচনম্ 

সস্তাব্যন্ত ইতি তৃচ্যমাঁনং পুনরুক্তার্থমেব শ্যাৎ। ন চসস্ভবন্যাপি সম্ভাবনা, অপি 

তু বর্তমানতৈব ক্ফুটেতি বর্তমানেনৈব নির্দেশঃ | নন্ু চ সস্তবদবস্তমূলয়। সম্ভাবনয়া' 
যং সম্ভাবিতং তদৃদূষয়িতুমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাই--বিকল্পা ইতি। ন তু বস্তু সম্ভবতি, 
তাদৃক যত ইয়ং সম্ভাবনা, অপি তু বিকল্পা এব। তে চ তন্বাববোধবন্ধ্যতয়া' 
শ্ষুরেয়ুরপি, অত এব “আঁচক্ষীরন্, ইত্যাদয়োহত্র লম্ভাবনাবিষয়া লিঙপ্রয়োগা 
অতীতপরমার্থে পর্য্যবস্যন্তি। যথ]। 

যদি নামাস্য কায়শ্থ যদন্তস্তদ্রহির্ভবেৎ। 

দগ্ডমাদায় লোৌকোংয়ং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ ॥ 

ইত্যব্র। যগ্যেবং কায়স্ দৃ্টতা স্যাত্তদৈবমবলোক্যেতেতি ভূতপ্রীণতৈব | যদি 
ন স্যাত্ততঃ কিং স্যাঁদিত্যত্রীপি, কিং বৃত্তং যদি পূর্বববন্ন ভবনস্য সম্ভাবনেত্যয়মেবার্থ 

ইত্যলমপ্রকতেন বহুনা। তত্র সময়াপেক্ষণেন শব্দোহ্থপ্রতিপাদক ইতি কৃত্বা 
বাচ্যব্যতিরিক্তং নাস্তি ব্যঙ্গ্ম্, সদপি বা তদভিধাবৃত্ত্যাক্ষিপ্তং শব্দাবগতার্থবলা- 

কষ্টত্বাসাক্তম্, তদনাক্ষিগ্ুমপি বা ন বক্ত,ং শক্যম্ কুমারীধিব তর্তৃন্থথমতদিত-্থ 
ইতি ত্রয় এবৈতে প্রধানবিপ্রতিপত্তিপ্রকাঁরাঃ। তন্রাভাব বিকল্পস্ ত্রয়ঃ প্রকারাঃ 

_-শব্দার্থগুণালঙ্কারীণ্যমেব শবার্থশোভাকণরিত্বাল্লে কশাস্ত্রীতিরিক্তব্ুন্দরশবার্থময়ন্য 
কাব্যন্ত নশোভাহেতুঃ কশ্চিদন্তোইস্তি যো ইম্মীভির্ন গণিত ইত্যেকঃ প্রকারঃ, যে? 
ব। ন গণিতঃ স শোভাকার্যেব ন ভবতীতি দ্বিতীয়ঃ, অথ শোৌভাকারী ভবতি 

তর্থ্যম্মদুক্ত এব গুণে বাঁলঙ্কারে বান্তর্ভবতি, নামাত্তরকরণে তু কিয়দিদং পাপ্ডিত্যম্। 

তথাপ্যুক্তেষু গুণেঘলফারেষু বা নান্তর্ভীবন তথাপি কিঞ্িদ্িশেষলেশমীশ্রিত্য 
নামাস্তরকরণমুপমাবিচ্ছিত্তিপ্রকারাণামসংব্যত্বাংৎ। তথাপি গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তত্বা- 

ভাব এব। তাবন্াত্রেণশ চ কিং রুতম? অন্তস্তাপি বৈচিত্র্যন্তয শক্যোৎ- 
প্রেক্ষ্যত্বাং | চিরন্তনৈহি ভরতমুনিপ্রভৃতিভির্যমকোপমে এব শব্দার্থালঙ্কারত্বেনেষ্টে, 

তংপ্রপঞ্চদিক্প্রদর্শনং ত্বন্যৈরলঙ্কারকারৈঃ কৃতম্। তত্যথা - “কর্মণ্যণ' ইত্যত্র কুস্ত- 

কারাহ্যদাহরণৎ শ্রত্বা স্বয়ং নগরকারা দিশববা! উতপ্রেক্ষ্যন্তে, তাবতা ক আত্মনি বন্ু- 

মানঃ। এবং প্ররুতেইপি ইতি তৃতীয়ঃ প্রকারঃ | এবমেকন্ত্রিধা বিকল্পঃ, অন্তো চ. 
দ্বাবিতি পঞ্চবিকল্পা! ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ তানেব ক্রমেণীহ - শব্দার্থশরীরং তাবদিত্যা" 



প্রথমোদ্ৃগোতঃ ৫ 

--শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম। তত্র চ শব্দগতাশ্চারুত্বহেতবোহন্ু- 

প্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতাশ্চোপমাদয়ঃ। বর্ণসংঘটনাধন্মাশ্চ 

যে মাধুর্্যাদয়স্তেহপি প্রতীয়ন্তে। তদনতিরিক্তরত্তয়ো। বৃত্তয়োহপি 
যাঃ কৈশ্চিছিপনাগরিকাছ্যাঃ প্রকাশিতাঃ, তা অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম্। 

লৌচনম্ 

দিনা । তাবনৃগ্রহণেন কল্াপ্যত্র ন বিপ্রতিপত্তিরিতি দর্শয়তি | তত্র শব্দার্থে৷ ন 
তাঁবদ্ধনিঃ। যতঃ সং্ঞামাত্রেণ হি কো গুণঃ ৷ অথ শবার্থয়োশ্চারুত্বং ন ধবনিঃ। 
তথাপি দ্বিবিধং চারুত্বং -স্বরূপমাত্রনিষ্ঠং সংঘটনীশ্রিতং চ। তত্র শব্দানাং স্বরূপ- 

'মাত্রকৃতং চাঁরুত্বং শবালঙ্কারেভ্যঃ, সংঘটনাশ্রিতং তু শব্গুণেভ্যঃ | এবমর্থানীং 

চারুত্বং স্বরূপমাত্রনিষ্ঠমুপমাদিভ্যঃ ৷ সংঘটনাপর্য্বসিতং ত্বর্থগুণেভ্য ইতি ন গুণ।- 
'লঙ্কারব্যতিরিক্তো। ধ্বনিঃ কশ্চিং। সংঘটনীধন্্া ইতি। শব্দার্থয়োরিতি শেষ: । 
যদগুণালঙ্কারব্যতিরিক্তং তচ্চারুত্বকারি ন ভবতি, নিত্যানিত্যদোষ! অসাধুছুঃশ্রবাদয় 
ইব। চাকুত্বহেতুশ্চ ধ্বমি:, তন্ন তদ্যতিরিক্ত ইতি বাঁতিরেকিহেতুঃ । নহু বৃত্তয়ঃ 
রীতয়শ্চ যথা গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তাশ্চীরুত্বহেতবশ্চ, তথা ধ্বনিরপি তদ্ব্যতিরিক্তশ্চ 

চারুত্বহেতুশ্চ ভবিস্ততীত্যসিদ্ধো ব্যতিরেক ইত্যনেনীভিপ্রায়েণাহ - তদনতিরিক্ত- 
বুত্তয় ইতি। নব বৃত্তিরীতীন!ং তদ্যতিরিক্তত্বম্ সিদ্ধম্। তথা। হৃনুপ্রীসীনমেব 

'দীপ্তমহৃণমধ্যমবর্ণনীয়ৌপযৌগিতয়! পরুষত্বললিতত্বমধ্যমত্বস্বরূপবিবেচনায় বগত্রয্প- 
সম্পাদনার্৫ঘং তিশ্রোহম্ুপ্রীসজাতয়ো বৃত্তয় ইত্যুক্তাঃ বর্তন্তেহন্ুপ্রাসভেদা আম্বিতি। 

স্বরূপব্যঞ্জনন্াসং তিস্ঘেতান্থ বৃত্তিষু। 

পৃথকৃপৃথগন্ুপ্রীসমুশত্তি কবয়ঃ সদা ॥ ইতি ॥ 
'পৃথক পৃথগিতি ৷ পরুষান্প্রাসা নাগরিক | মস্বণানুপ্রাসা উপনাঁগরিকা, ললিতা । 

নাগরিকয়া বিদগ্ধয়া উপমিতেতি কৃত্বা। মধ্যমমকোৌমলপরুষমিত্যর্থঃ। অতএব 

'বৈদগ্ধ্যবিহীনস্ব ভাবাস্কুমারা পরুষগ্রাম্যবনিতা সাদৃশ্ঠাদিয়ং বৃত্তিগ্রণম্যেতি। তত্র 

তৃতীয়ঃ কোমলানুপ্রাস ইতি বৃত্তয়োহনুপ্রাসজাতয় এব। ন চেহ বৈশেষিকবদৃ- 

বৃত্তিবিবক্ষিতা, যেন জাতৌ জাতিমতো৷ বর্তমানত্বং ন স্যাঁৎ, তদন্ুগ্রহ এব হি তত্র 
বর্তমানত্বম। যথাহ কশ্চিং_ 

লোৌকোত্তরে হি গীস্তীর্য্যে বর্তৃত্তে পৃথিবীভূজঃ | ইতি। 



গু সটাকলোচনো পেতধব্যালোকে 

রীতয়শ্চ বৈদর্ভীপ্রভৃতয়ঃ ৷ তদ্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধবনির্নামেতি ৷ অন্যে 
ক্রয়ুঃ_নাক্ত্যেব ধ্বনিঃ। প্রসিদ্ধপ্রস্থানব্যতিরেকিণঃ কাব্যপ্রকারম্য 
কাব্যত্বহানেং। সহৃদয়হদয়াহলা দিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্। ন 

লোচনম্ 

তস্মার্দ বৃক্য়োহম্প্রাসাদিত্যোইনতিরিক্তবৃত্তয়ো নাভ্যধিকব্যাপারাঃ। অতএব 

ব্যাপারভেদাভাবান্ন পৃথগন্ুমেয়স্বরূপা অপীতি বৃততিশবস্ত ব্যাপারবাচিনোইভিপ্রীয়ঃ | 

অনতিরিক্তত্বাদেব বৃত্তিব্যবহারো। ভামহাঁদিতির্ন কৃতঃ | উতন্তটাঁদিভিঃ প্রযুক্তেইপি 
তশ্থিন্নর্থে কশ্চিদধিকো হৃদয়পথমবতীর্ণ ইত্যভিপ্রায়েণাঁই--গতাঁঃ শ্রবণগোচরমিতি | 
রীতয়শ্চেতি। তদনতিরিক্তবৃত্তয়োইপি গতা: শ্রবণগোচরমিতি সম্বন্ধঃ | তচ্ছবেনাত্র 

মাধুর্যাদয়ো গুণাঃ, তেষাঁং চ স্মুচিতবৃত্যর্পণে যদন্টোগ্যমেলনক্ষমত্বেন পাঁনক ইব 
গুড়মরিচাঁদিরসাঁনাং সংঘাতরূপতাগমনং দীগ্তললিতমধ্যমবর্ণনীয়বিষয়ং গোঁড়ীয়- 
বৈদর্ভপাধালদেশহেবাকপ্রাচরয্যদৃশা তদেব ত্রিবিধং রীতিরিত্যুক্তমূ। জাতির্জীতি- 
মতো নামা, সমুদীয়শ্চ সমুদীয়িনে নাশ্য ইতি বৃত্তিরীতয়ে৷ ন গুণালঙ্কীরব্যতিরিক্তা 
ইতি স্থিত এবাসৌ ব্যতিরেকী হেতুঃ ৷ তদাহ--তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধ্বনিরিতি। 
নৈষ চারুত্বস্থানং শবার্থরূপত্বাভাবাৎ। নাপি চারুত্বহেতুঃ, গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত- 

ত্বাদিতি ৷ তেনাখণগ্ডবুদ্ধিসমাম্বামপি কাব্যমপোদ্ধারবুদ্ধ্যা যদি বিভজ্যতে তথাপ্যক্র 
ধ্বনিশব্বাঁচ্যো ন কশ্চিদতিরিক্তোঁংর্থেো। লভ্যত ইতি নামশব্দেনাহ | 

নন্থু মা ভূদসৌ। শবার্থস্বভাঁব:, মা চ ভূত্তচ্চারুত্বহেতুঃ, তেন গুণালঙ্কারব্যতি- 
রিক্োইসৌ শ্যাঁদিত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়মভাববাঁদপ্রকারমাহ - অন্ত ইতি। ভবত্বেবম্ 
তথাপি নীন্ত্েব ধ্বনির্যাদৃশস্তব লিলক্ষয়িষিতঃ | কাব্যস্য হাসৌ কক্চিদ্বক্তব্যঃ | 
ন চাঁসৌ নৃত্যগীতবাঘ্যণদিস্থীনীয়ঃ কাব্যস্য কশ্চিং। করনীয়ং কীব্যং তস্য ভীবশ্চ, 
কাব্যত্বমূ। ন চ নৃত্যগীতাদি কবনীয়মিত্যচ্যতে । 

প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধং প্রস্থানং শব্দার্থ তদ্গুণালঙ্কারাশ্চেতি; প্রতিষ্ঠন্তে 
পরম্পরয়াব্যবহরস্ত যেন মার্গেণ তত্প্রস্থানম্। কাব্যপ্রকারস্তেতি | কাব্যপ্রকারত্বেন 

তব স মার্গোইভিপ্রেত:, “কাব্যস্তাত্বা” ইত্যুক্তত্বাৎ। নম্মু কম্মাত্তৎকাব্যম্ ন 

ভবতীত্যাহ-_ সহৃদয়েতি । মার্গম্যেতি। নৃত্যগীতাক্ষিনিকোচনাদিপ্রায়শ্যেত্যর্ঘ; ৷ 
তদদিতি। সহদয়েত্যাদিকাব্যলক্ষণমিত্যর্ঘ, | নন যে তাদৃশমপূর্বং কাব্যরূপতন্া 
জানস্তি, ত এব সহৃদয়াঃ। তদভিমতত্বং চ নাম কাব্যলক্ষণমুক্তপ্রস্থানীতিরেকিণ 
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চোক্তপ্রস্থানাতিরেকিণো মার্গম্ত তত সম্ভবতি। ন চ তৎসময়াস্তঃ- 

পাতিনঃ সন্ৃদয়ান্ কাংশ্চিং পরিকল্প্য ততপ্রসিদ্ধ্য! ধবনৌ কাব্যব্যপদেশঃ 
প্রবন্তিতোহপি সকলবিদ্ন্মনো গ্রাহিতামবলম্বতে । 

লোঁচনম্ 

এব ভবিষ্যতীত্যাঁশঙ্ক্যাহ_ন চেতি। যথা হি খড়ালক্ষণং করোমীত্যুন্তী আতান- 

বিতানাত্া প্রাবিয়মাণঃ সকলদেহাচ্ছাদকঃ শ্রকুমারশ্চিত্রতভ্তবিরচিতঃ সংবর্তনবিবর্তন- 

সহিষ্ণুরচ্ছেদকঃ সচ্ছেছ্য উতরুষ্টঃ খড়া ইতি ব্রবাঁণঃ, পরৈঃ পটঃ খন্বেবংবিধো। ভবতি 
ন খড়া ইত্যযুক্ততয়। পর্যন্যুজ্যমান এবং ব্রয়াৎ_ঈদৃশ এব খড়ো! মমাভিমত ইতি 
তাদৃগেবৈতৎ | প্রসিদ্ধং হি লক্ষ্যং ভবতি ন কল্পিতমিতি ভাবঃ | তাহ সকল- 

বিদ্দিতি। বিদ্বাংসোহপি হি তৎসময়জ্ঞা এব ভবিষ্তন্তীতি শঙ্কা সকলশব্দেন 
নিরাকরোতি । এবং হি কৃতেইপি ন কিঞ্চিতকতম্ স্যাঁছুন্মত্ততা পরং প্রকটিতেতি 
ভাবঃ। 

ষস্তত্রাভিপ্রায়ং ব্যাঁচষ্টে- জীবিতভূতো৷ ধবনিস্তাবত্তবাঁভিমতঃ জীবিতং চ নাম 
প্রসিদ্বপ্রস্থানাতিরিক্তমলঙ্কারকারৈরনুক্তত্বাত্রচ্চ ন কাঁব্যমিতি লোকে প্রসিদ্ধমিতি। 

তন্যেদং সর্ববং শ্ববচনবিরুদ্ধম। যদি হি তৎকাব্যত্যান্প্রাণকং তেনাঙ্গীকৃতং পূর্বব- 

পক্ষবাঁদিনা তচ্চিরন্তনৈরহৃক্তমিতি প্রত্যুত লক্ষণার্হমেব ভবতি। তস্মাৎ প্রাক্তন 

এবাত্রাভিপ্রায়ঃ | 
ননু ভবত্বসৌ চারুত্বহেতুঃ শব্দার্থ গুণালঙ্কীরান্তভূ্তশ্চ, তথাপি ধ্বনিরিত্যমুয়া 

ভাঁষয়া জীবিতমিত্যসৌ ন ন কেনচিদ্বুক্ত ইত্যভিপ্রায়মাশঙ্ক্য তৃতীয়মভাববাদ- 
মুপন্তস্যতি পুনরপর ইতি। কামনীয়কমিতি কমনীয়স্য কর্ম চারুত্ববীহেতুতেতি 
যাঁবৎ। ননু বিচ্ছিত্তীনীমসংখ্যত্বাৎ কীচিত্তীদৃী বিচ্ছিত্তিরম্মভির্ৃ ই, ঘা নীনুপ্রসাদো৷ 

নাপি মাধুর্য্যাদা বুক্তলক্ষণেইন্তর্ভবে দিত্যা শঙ্ক্যাত্যুপগমপূর্ববকং পরিহতি _বাণ্থিকল্পা- 

নামিতি। বক্তীতি বাঁক শব্ধঃ। উচ্যত ইতি বাগর্থ:। উচ্যতে অনয়েতি 

বাঁগভিধাব্যাপারঃ। তত্র শব্দার্থ বৈচিত্র্যপ্রকারো হনভ্তঃ। অভিধাবৈচিত্র্যপ্রকারোৎপ্য- 
সংখ্যেয়, | প্রকারলেশ ইতি। স হি চারত্বহেতুণ্তণো বালঙ্কারো! বা। সচ 
সামাহ্যলক্ষণেন সংগৃহীত এব। যদাহুঃ-'কাব্যশোভায়াঃ কর্তীরো ধর্ম গুণাঃ, 
তদতিশয়হেতবন্বলঙ্কারা£” ইতি | তথা 'বক্রা ভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাঁচীমলঙ্কৃতিঃ' ইতি 
ধবনির্বনিরিতি বীপ্দয়৷ সম্ত্রমং বুচয়ন্নাদরং দর্শয়তি -_নৃত্যত ইতি । তল্পক্ষণকৃতিত্তদ্- 



৮ সটাকলোচনোপেতধ্ন্তালোকে 

পুনরপরে তন্তাভাবমন্যথ! কথয়েয়ুং_-ন সম্ভবত্যেব ধ্বনির্নামা পূর্ববঃ 

কশ্চিং। কামনীয়কমনতিবর্তমানস্ত তস্ত্োক্তেষেব চারুত্বহেতুষস্তর্ভাবাৎ। 

তেষামন্ততমস্তৈব ব! অপূর্ববসমাখ্যামাত্রকরণে যৎকিঞ্চন কথনং স্তাৎ। 
কিঞ্চ বাখিকল্পানামানস্ত্যাৎ সম্ভবত্যপি বা কম্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণ- 

বিধায়িভিঃ প্রসিদ্বৈরপ্রদণিতে প্রকারলেশে ধ্বনিধ্বনিরিতি যদেত- 
দলীকসহাদয়ত্বভাবনামুকুলিতলোচিনৈর্ত্যিতে, তত্র হেতুং ন বিল্পঃ। 
সহত্রশেো হি মহাত্মভিরন্যৈরলঙ্কারপ্রকারা: প্রকাশিতাঃ প্রকাশ্যান্তে চ। 
ন চ তেষামেষা দশ! শ্রায়তে। তন্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনিঃ।. ন ত্বস্তয 

ক্ষোদক্ষমং তত্বং কিঞ্চ্দিপি প্রকাশয়িতুং শক্যম্। 
তথ চান্তেন কৃত এবাত্র শ্লোক 2- 

লোচিনম্ 

যুক্তকাব্যবিধায়িভিস্তচ্ছ বণোদৃভূতচমৎকারৈশ্চ প্রতিপত্ৃভিরিতি শেষঃ ৷ ধ্বনিশবে 

কোৎত্যাদর ইতি ভাঁবঃ। এষ। দশেতি স্বয়ং দর্পঃ পরৈশ্চ স্তুয়মীনতেত্যর্থঃ। 
বাণ্বিবিকল্পাঃ বাকৃপ্রবৃত্তিহেতুপ্রতিভাব্যাপারপ্রকীরা। ইতি বা। তম্মাৎ প্রবাঁদমাত্র- 
মিতি। সর্বেষামভাঁববাদিনাং সাধারণ উপসংহাঁরঃ। যতঃ শৌভাহেতুত্বে গুণাঁলঙ্কা- 

রেত্যে। ন ব্যতিরিক্তঃ ঘতশ্চ ব্যতিরিক্তত্বে ন শৌভাহেতুঃ যতশ্চ শোভাহেতুত্বপি 
নাদরাস্পদং তন্মাদিত্যর্থ | ন চেয়মভাবসম্তাবন৷ নির্মংলৈব ছুষিতেত্যাহ - তথা 
চান্তেনেতি। গ্রন্থরুৎস্মানকাঁলভাঁবিনা মনৌরথনায়া কবিনা। যতো ন সালস্কৃতি 
অতো ন মনঃপ্রহলাদি । 

অনেনার্থলঙ্কারাণামভাব উক্তঃ। ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈরিতি শবা- 

লঙ্কারাণীম্। বক্রোক্তিঃ উৎকৃষ্টা সংঘটনা, তচ্ছ,স্যমিতি শব্দার্ঘগুণানাম্। বক্রোক্তি- 

শূহ্যশব্েন সামাগ্যলক্ষণীভাঁবেন সর্বালঙ্কারীভাঁব উক্তা ইতি কেচিৎ। তৈঃ পুনরুক্তত্বং 
ন পরিহৃতমেবেত্যলম্। প্রীত্যেতি । গতানুগতিকান্রাগেণেত্যর্থঃ। স্থমতিনেতি | 

জড়েন পৃষ্ঠে! জরভঙ্গকটাক্ষাদিভিরেবৌত্তরং দদত্তৎস্বরূপং কামমাচক্ষীতেতিভাবঃ | 

এবমেতে২ভাববিকল্লাঃ শৃঙ্খলা ক্রমেণাগতাঃ, ন ত্বন্োন্যাসম্বন্ধা এব। তথ! হি 

তৃতীয়াভাবপ্রকারনিরপণোপক্রমে পুনঃ শব্ন্যায়মেবাভিপ্রায়ঃ, উপসংহাৈক্যং চ 
সঙ্গচ্ছতে | অভাববাদশ্য সম্ভাবনা প্রাণত্বেন ভৃতত্বমুক্তম্। ভাক্তবাঁদত্্বিচ্ছিন্ঃ পুস্তকে- 
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যন্সিল্নস্তি ন বস্ত্ব কিংচন মনঃপ্রহলাদি সালংকৃতি 
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশৃত্যং চ যত। 

কাব্যং তদ্ধনিনা সমন্বিতমিতি গ্রীত্য! প্রশংসঞ. জড়ে৷ 

নো বিদ্মোহভিদধাতি কিং মতিন পুষ্ট; স্বরূপং ধ্বনেঃ। 

ধিত্যভিপ্রায়েণ ভাক্তমাহুরিতি নিত্যপ্রবৃততবর্তমানাপেক্ষয়াভিধানম্ ৷ ভজ্যতে সেব্যতে 
পদার্থেন প্রসিদ্ধতয়োতপ্রেক্ষ্যত ইতি ভক্তিরর্মোহভিধেয়েন সামীপ্যাঁদি:, তত আঁগতো 
ভাক্তো লাঁক্ষণিকোইর্থঃ | যদাহঃ-_ 

অভিধেয়েন সামীপ্যাৎ সারূপ্যাৎ সমবায়তঃ। 
বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াযোগাল্লক্ষণা পঞ্চধা মতা ॥ 

ইতি ॥ গুণসমুদায়বৃত্তেঃ শবন্তার্থভাগন্তৈস্ষ্যাদির্ভক্তিঃ, তত আগতো গৌণোঁহর্থো 
ভাক্তঃ। ভক্তি: প্রতিপান্ে সামীপ্যতৈক্ষ্যাদে শ্রদ্ধা তিশয়ঃ, তাং প্রয়োজনেত্বেনোদ্দিশ্ব 
তত আগতে! ভাক্ত ইতি গৌণে। লাক্ষণিকশ্চ। মুখ্যস্য চার্থস্য ভঙ্গো৷ ভক্তিরিত্যেবং 
মুখ্যার্থবাঁধা, নিমিত্তং, প্রয়োজনমিতি ত্রয়সন্ভাব উপচারবীজমিত্যুক্তং ভবতি। 
'কীব্যাক্মানং গুণবৃত্তিরিতি। সামানাধিকরণ্যন্তণয়ং ভাঁবঃ--যদ্প্যবিবক্ষিতবাঁচ্যে 

ধ্বনিতেদে “নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ ইত্যাদীবুপচারোইস্তি, তথাঁপি ন তদায়সৈব ধবনিঃ, 
তদ্যতিরেকেণাপি ভাবাঁৎ, বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য প্রভেদাদৌ অবিবক্ষিতবাচ্যেইপ্যুপচার 
এব, ন ধ্বনিরিতি বক্ষ্যামঃ | তথা চ বক্ষ্যতি_ 

ভক্ত্যা বিভপ্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধবনিঃ | 
অতিব্যাপ্েরথাব্যাপ্ডেন্ন চাঁসৌ লক্ষ্যতে তথা ॥ 

ইতি ॥ কম্যচিদ্ ধনিভেদস্য সা তু শ্যাছুপলক্ষণম্। ইতি চ। 

গুণাঃ সামীপ্যাঁদয়ে| ধর্মক্ক্ষ্যাদয়শ্চ | তৈরুপায়ৈ্রত্তিরর্ধান্তরে যস্য, তৈরুপায়ৈ- 

বৃততি্বা শবস্য ঘত্র স.গুণবৃত্তিঃ শবদোহর্থো বা । গুণদ্বারেণ বা বর্তনং গণবৃত্তিরমুখ্যোইভি- 
ধাব্যাপারঃ। এতদুক্তং ভবতি --ধ্বনতীতি বা, ধবন্তত ইতি বা ধ্বননমিতি বা যদি 
ধবনিঃ, তথাপ্যুপচরিতশব্বার্থব্যাপারাতিরিক্তো নাসৌ কশ্চিৎ। মুখ্যার্থে হাভিধেবেতি 
পারিশেস্ঠাদমুখ্য এব ধ্বনিঃ, তৃতীয়রাশ্যভাবাঁৎ | 

নন কেনৈতদুক্তং ধ্বনি গুণবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ-যগ্পি চেতি। অন্তো৷ বেতি। 

গুণালঙ্কারপ্রকার ইতি যাঁবৎ। দর্শর়তেতি | ভট্রোন্ভটবামনাদিনা | ভামহেনোক্তং 

শব্দাশ্যন্দোখভিধানার্থাঃ ইতি অভিধানস্য শব্দাদ্ ভেদং ব্যাখ্যাতুং ভট্টোন্তটো বভাষে 
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ভাক্তমানুস্তমন্যে। অন্তে তং ধ্বনিসংজ্বিতং কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তি- 
রিত্যাহুঃ। যগ্যপি চ ধ্বনিশব্বসংকীর্তনেন কার্যলক্ষণবিধায়িভিগুণ- 
বৃত্তিরন্তে! বা নকশ্চিৎ প্রকারঃ প্রকাশিতঃ তত্রাপি অসুখ্যবৃত্ত্যা কাব্যেষু 

ব্যবহারং দর্শয়তা ধ্বনিমার্গে মনাকৃস্পৃষ্টোইপি ন লক্ষিত ইতি 
পরিকল্প্যেবমুক্তম্-_ “ভাক্তমাহুস্তমন্যে ইতি। 

কেচিৎপুন লক্ষণকরণশালীনবুদ্ধয়ো ধ্বনেস্তত্বং গিরামগোচরং 
স্মদয়হৃদয়সংবেদ্মেব সমাখ্যাতবস্তঃ। তেনৈবংবিধান্ত বিমতিষু স্থিতাস্তু 

-_শবানামভিধানমভিধাব্যাপারো মুখ্যো গুণবৃত্তিশ্চ ইতি । বামনোইপি সাদৃস্তাল্লক্ষণা। 
বক্রোক্তিঃ ইতি। মনাঁক্ স্পৃষ্ট ইতি। তৈস্তাবদৃধ্বনিদিগুন্নীলিতা, যথা লিখিত- 
পাঠকৈস্ত ্বর্ূপবিবেকং কর্ত,মশরু.বস্তিস্ততস্বূপবিবেকে। ন কৃতঃ, প্রত্যুতোঁপালভ্যতে, 
অভগ্ননারিকেলবৎ যথাশ্রুততদ্গ্রস্থোদ্গ্রহণমাত্রেণেতি। অত এবাহ--পরিকষ্ম্যৈবমুক্ত- 
মিতি। যগ্যেবং ন যৌজ্যতে তদী ধবনিমা্গঃ স্পৃষ্ট ইতি পূর্ববপক্ষাতিধানং বিরুধ্যতে । 

শালীনবুদ্ধয় ইতি। অপ্রগল্ভমতয় ইত্যর্থ: এতে চ ত্রয় উত্তরোত্তরং ভব্যবুদ্ধয়ঃ 
প্রাচ্যা হি বিপর্যস্তা এব সর্বথা। মধ্যমাস্ত তদ্পং জানানা অপি সন্দেহেনাপত্ু,য়তে। 

অন্ত্যান্বপহু,বাঁন। অপি লক্ষয়িতুং ন জানত ইতি ক্রমেণ বিপর্যাসসনদেহাজ্ঞানপ্রাধান্ত- 
মেতেষাম্। তেনেতি। একৈকোইপ্যয়ং বিপ্রতিপত্তিরূপো বাক্যার্থো নিরূপণে হেতুত্বং 
প্রতিপদ্ভত ইত্যেকবচনম্। এবংবিধাস্থ বিমতিষিতি নির্ধীরণে সপ্তমী । আস মধ্যে 
একোইপি যো বিমতিপ্রকী রস্তেনৈব হেতুনা তৎস্বরূপং ব্রম ইতি, ধ্বনিস্বরূপমভি- 
ধেয়ম্, অভিধানাঁভিষেয়লক্ষণো৷ ধ্বনিশান্ত্য়োর্বতৃশ্রোত্রোবুযৎ-পাগ্ঘব্যুৎপাঁদকভাবঃ 

সম্বন্কঃ, বিমতিনিবৃত্ত্যা তৎস্বরূপজ্ঞানং প্রয়োজনম্ শান্্প্রয়োজনয়োঃ সাধ্যসাধনভাবঃ 

সম্বন্ধ ইত্যুক্তমূ। 
অথ শ্রোতৃগতপ্রয়োজনপ্রয়োজনপ্রতিপাঁদকং “সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে' ইতি ভাগং 

ব্যাখ্যাতুমাহ-_তশ্য ইতি। বিমতিপদপতিতন্যেত্যর্ঘঃ । ধবনেঃ স্বরূপং লক্ষয়তাং 
সম্বদ্ধিনি মনসি আনন্দো নিরৃত্যাত্সা চমৎকারাপরপর্য্যায়ঃ, প্রতিষ্ঠাং পরৈবিপর্যা- 
সাঁছ্যপহতৈরনুন্থল্যমানত্বেন স্থেমানং, লভতামিতি প্রয়োজন সম্পাদয়িতুং ততসস্বরূপং 
প্রকাশ্তত ইতি সঙ্গতিঃ | প্রয়োজনং চ নাম তৎসম্পাদকবস্তপ্রযোক্ততী প্রাণতয়ৈব 

তথা ভবতীত্যাশয়েন “প্রীতয়ে তত্স্বরূপং জ্ুমঃ ইত্যেকবাক্যতয়। ব্যাখ্যেয়মূ। 
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সহদয়মনঃগ্রীতয়ে ততন্বরূপং জ্রমঃ। তন্য হি ধ্বনেঃ স্বরূপং সকল- 
সংকবিকাব্যোপনিষদ্ভূতমতিরমণীয়মণীয়সীভিরপি চিরস্তনকা ব্যলক্ষণ- 
বিধায়িনাং বুদ্ধিভিরনুম্মীলিতপূর্বম। অথ চ রামায়ণমহাভারত- 

প্রভৃতিনি লক্ষ্যে বত্র প্রসিদ্ধব্যবহারং লক্ষয়তাং সহৃদয়ানামানন্দো 

মনসি লভতাং প্রতিষ্ঠামিতি প্রকাশ্যতে | ১ 

ততস্বরূপশব্ং ব্যাচক্ষাণঃ সংক্ষেপেশ তাবৎ পুর্বোদীরিতবিকল্পপঞ্চকোদ্ধবরণৎ সুচয়তি 
-সকলেত্যাদিনা। সকলশব্েন সংকবিশব্দেন চ প্রকারলেশে কম্মিংশ্চিদিতি 

নিরাকরোতি। অতিরমণীয়মিতি ভাক্তাদ্যতিরেকমাহ। ন হি “সিংহো বটু:' 

পঙ্গায়াং ঘোঁষঃ' ইত্যত্র রম্যত। কাঁচিৎ। উপনিষদৃভূতশব্দেন তু অপূর্ববসমাধ্যামাত্র- 
করণ ইত্যাদি নিরাকৃতমৃূ। অনীয়সীভিরিত্যাঁদিনা গুণালঙ্কীরান্তভূতিত্বং সুচয়তি। 
অথ চেত্যাঁদিনা “তৎসময়াস্তঃপাতিন' ইত্যাঁদিন! যৎ সাময়িকত্বং শঙ্কিতং তম্নিরব- 
কাশীকরোতি। রামায়ণমহীভীরতশবেনাদিকবেঃ প্রভৃতি সর্ব্বেরেব সুরিভিরস্যাদরঃ 

কৃত ইতি দর্শয়তি। লক্ষয়তামিত্যনেন বাঁচাম্ স্থিতমবিষয় ইতি পরাশ্যতি। 
লক্ষ্যতেইনেনেতি লক্ষো৷ লক্ষণম্। লক্ষেণ নিরূপয়স্তি লক্ষয়ন্তি, তেষাং লক্ষণঘবারেণ 
নিরূপয়তামিত্যর্থ: | সন্ৃদয়ানামিতি। যেষাঁং কাব্যাহুশীলনাভ্যা সবশাদ্িশদীভূতে 

মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা৷ তে সহ্ৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ । যথোক্তম্ 

যৌই্র্থঃ হৃদয়সংবাদী তশ্য ভাবো রসোত্তবঃ। 

শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শ্ুফং কান্ঠমিবাগ্সিন। ॥ ইতি ॥ 
আনন্দ ইতি। রসচর্বণাত্মনঃ প্রাধান্তং দর্শয়ন্ রসধ্বনেরেব সর্বব্র মুখ্যভূতমাত্মত্বমিতি 
দর্শয্তি। তেন যদুক্তম্ 

ধ্বনির্নামাপরো। যোখপি ব্যাপারে। ব্যগ্রনাত্মকং | 

তশ্ত সিদ্ধেংপি ভেদে স্যাৎ কাব্যেইংশত্বং ন রূপতা৷ ॥ 

ইতি তদপহস্তিতং ভবতি। তথা হাভিধাভাবনারসচর্বণাত্মকেইপি ত্র্যংশে কাব্যে রস- 

চর্বণা ত:3/5$-তি ভবতোইপ্যবিবাদে২স্তি। যথোক্তং তয়ৈব _ 

কাব্যে রসয়িতা সর্বো ন বোদ্ধ৷ ন নিয়ৌগভাক। ইতি। 

তদ্বত্বলঙ্কারধবস্যতিপ্রায়েণাংশমাত্রত্বমিতি সিদ্ধসাধনমূ। রসধবন্তিপ্রায়েণ তু স্বাভ্যু- 
পগমপ্রসিদ্ধিসংবেদনবিরুদ্ধমিতি। তত্র কবেস্তাবৎ কীত্ত্যবপি গ্রীতিরেব সম্পাগ্য1। যদাহ 

_-'কীতিং ন্বর্গফলামাহু* ইত্যাদি। শ্রোত ণাঁং চ ব্যুৎপত্তিপ্রীতী যদ্যপি স্তঃ, যথোক্তং_- 



:১২ সটীকলোচনোপেতথধ্বস্তালোরে 

তত্র ধ্বনেরেব লক্ষযিতুমারব্স্য ভূমিকাং রচয়িতুমিদমুচ্যতে - 
যোহ্থঃ সহাদয়ঙ্লাঘ্যঃ কাব্যাক্মেতি ব্যবস্থিতঃ। 
বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যো৷ তস্ত ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ ২ 

ধর্মীর্ঘকামমোক্ষেযু বৈচক্ষণ্যং কলাম্থ চ। 
করোতি কীন্ডিং গ্রীতিং চ সাধুকাব্যনিষেবণম্ ॥ ইতি ॥ 

তথাপি তত্র প্রীতিরেব প্রধানমূ। অন্যথা প্রভুসম্মিতেভ্যো বেদাদিভ্যে। মিত্র- 

সম্মিতেভ্যশ্চেতিহাসাদিভ্যে। ব্যুৎপত্তিহেতুভ্যঃ কোহস্য কাব্যস্বরূপন্য ব্যুৎপত্তিহেতো- 
্জীয়াসম্মিতত্বলক্ষণো বিশেষ ইতি প্রীধান্যেনানন্দ এবোক্তঃ | চতুর্বর্গব্যুৎপত্তেরপি 
চানন্দ এব পার্যস্তিকং মুখ্য ফলম। 

আনন্দ ইতি চ গ্রন্থকৃতো। নাম। তেন স আনন্দবর্ধনীচার্য এতচ্ছাস্ত্দ্বাবেণ 

সন্ৃদয়হৃদয়েষু দেবতায়তনাদিবদনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছত্থিতি ভাঁবঃ। যথোক্তম্_ 
“উপেমুষাঁমপি দিবং সমিবন্ধবিধায়িনাম্। 

আস্ত এব নিরাতঙ্কং কান্তং কাব্যময়ং বপু ॥ ইতি॥ 
যথা মনসি প্রতিষ্ঠা এবংবিধমশ্য মন* সহৃদয় চত্রবস্তী খন্বয়ং গ্রস্থকিতি যাঁবৎ। 

যথা _ ঘ্ুদ্ধে প্রতিষ্ঠা পরমার্জনস্ত' ইতি । ম্বনীমপ্রকটীকরণং শ্রোত্ ণীং প্রবৃত্যক্গমেব 
সম্ভাবনা প্রত্যয়োৎপাদনমুখেনেতি গ্রন্থান্তে বক্ষ্যামঃ | এবং গ্রন্থকৃতঃ কবেঃ শ্রোতুশ্চ 
মুখ্যং প্রয়োজনমুক্তম্ ॥ ১ ॥ 

নন ধ্বনিম্বরূপং বম” ইতি প্রতিজ্ঞায় বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যে দ্বৌ ভেদীবর্থস্তেতি 

বাচ্যাভিধানে ক! সঙ্গতিঃ কারিকায়! ইত্যাশঙ্ক্য সঙ্গতিং কতু্মবতরণিকাং করোতি 

তত্রেতি। এবংবিধেভিধেয়ে প্রয়োজনে চ স্থিত ইত্যর্থ | ভূমিরিব ভূমিকা । 
যথা অপূর্বনির্মাণে চিকীধিতে পূর্বং ভূমিবিরচ্যতে, তথা ধ্বনিস্বরূপে প্রতীয়মানাঁখ্যে 
নিরূপয়িতব্যে নিবিবাদসিদ্ধবাচ্যাভিধাঁনং ভূমিঃ। তংপৃষ্ঠেংধিকপ্রতীয়মানীং- 

শোলিজনাঁৎ। 

বাচ্যেন সমশীধিকতয়া গণনং তশ্কাপ্যনপহ্বনীয়ত্বং প্রতিপাদক্িতুম্। স্থৃতা- 
বিত্যনেন “ঘঃ সমায়াতপূর্ব' ইতি দ্রঢ়যতি । শব্দার্থশরীরং কাব্যমিতি যদ্ুক্তং, তত্র 

শরীর গ্রহণাঁদেব কেনচিদাত্মনা তদন্ুপ্রাণকেন ভাব্যমেব ৷ তত্র শব্স্তাবচ্ছরীরভাগ 
এব সন্নিবিশতে সর্বজনসংবেগ্ধর্মত্বাৎ স্থুলকশীদিবৎ | 'অর্থঃ পুনঃ সকলজনসংবেছো 
“মন ভবতি। ন হার্থমাত্রেণ ফাব্যব্যপদেশং, লৌকিকবৈদিকবাক্যেষু তদভাবাৎ 



প্রথমোদঘোতঃ ১৩. 

কাব্যস্ত হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণঃ শরীরস্ডেবাত্মা সাররূপতয়! 
স্থিতঃ সন্ধদয়ঙ্লাঘ্যো যোইথস্তস্ বাচ্যঃ প্রতীয়মানশ্চেতি ছৌ ভেদৌ । 

তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপমাদিভিঃ। 
বহুধা ব্যাকৃতঃ সোইন্যৈঃ 
কাব্যলক্ষমবিধায়িভিঃ । 

ততো নেহ প্রতন্ততে ॥ ৩ 

তদাহ-সহৃদয়ঙ্লীধ্য ইতি। স এক এবার্থে। দ্িশীখতয়া বিবেকিভিবিভাগবুদ্ধাা 
বিভঙ্যতে। ত 

তথ! হি- তুল্যেহ্্থরূপত্বে কিমিতি কম্মৈচিদেব সহৃদয়ীঃ শ্লীঘত্তে। তগ্তবিতব্যং 
তত্র কেনচিদ্বিশেষেণ। যো বিশেষঃ, প্রতীয়মীনভাঁগো বিবেকিভিবিশেষহেতুত্বাদাস্লেতি 
ব্যবস্থাপ্যতে | বাচ্যসংবলনাবিমোহিতহদয়েস্ত তংপৃথগভাবে বিপ্রতিপদ্ধতে, 

চার্বাকৈরিবাত্মপৃথগ ভাবে । অতএব অর্থ ইত্যেকতয়োপক্রম্য সহ্ৃদয়ঙ্সীঘ্য ইতি 

বিশেষণদ্বার৷ হেতুমতিধায়াপোদ্বারদৃশ1 তশ্য দো ভেদাবংশাবিত্যুক্তমূ, ন তু দ্বাব- 
প্যাত্মানৌ কাব্যস্তেতি । 

কারিকাভাগগতং কাব্যশব্ধং ব্যাঁকর্ভূমাহ-কাব্যস্য হীতি। ললিতশবেন গুণা- 
লঙ্কারানুগ্রমাহ। উচিতশব্দেন রসবিষয়মেবৌচিত্যং ভবতীতি দর্শয়ন্ রসধ্বনেজী- 
বিতত্বং জুচয়তি। তদভাবে হি কিমপেক্ষয়েদমৌচিত্যং নাম সর্ধবত্রোদেঘায্যত ইতি 
ভাবঃ। যোহর্থ ইতি যদান্ববদন্ পরেণাপ্যেতত্তাবদভ্যুপগতমিতি দর্শয়তি | তশ্বে- 

ত্যাদিনা! তদভ্যুপগম এব দ্ব্যংশত্বে সত্যুপপদ্ভত ইতি দর্শয়তি। তেন যছুক্তম্-_ 
চারুত্বহেতুত্বাদগুণালঙ্কারব্যতিরিক্তো ন ধবনিঃ ইতি, তত্র ধবনেরাত্মস্বরপত্বাদ্ধেতুর সিদ্ধ 

ইতি দশিতমৃ। ন হ্াত্সা চারুত্বহেতুর্দেহস্যেতি ভবতি। অরাঁপ্যেবং স্যাত্বথাঁপি 
বাচ্যেংনৈকান্তিকো৷ হেতুঃ । ন হালক্কীর্য্য এব অলঙ্কারঃ গুণী এব গুণঃ ৷ এতদর্থমপি 
বাচ্যাংশোপক্ষেপঃ | অতএব বক্ষ্যতি “বাচ্যঃ প্রসিদ্ধঃ ইতি | 

তত্রেতি। দ্ধযংশত্বে সত্যপীত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধ ইতি। বনিতাবদনোগ্ানেন্দদয়াদি- 
লৌকিক এবেত্যর্থঃ। নউপমাদ্দিভিঃ প্রকারৈং স ব্যারুতো৷ বনুধেতি সঙ্গতিঃ | 

অন্যৈরিতি কারিকাভাগং কাব্যেত্যাঁদিন। ব্যাচষ্টে। “ততো নেহ প্রতন্যত' ইতি 
বিশেষপ্রতিষেধেন শেষাভ্যন্ুুজ্ঞেভি দর্শয়তি-_কেবলমিত্যাদিনা ॥ ৩ 

অন্যদেব বস্তিতি। পুনশশব্দো। বাচ্যাদ্বিশেষগ্োতকঃ। তঘ্যতিরিক্তং সারভৃতং 



১৪ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

কেবলমনুগাতে পুনর্যথোপযোগমিতি | 

প্রতীয়মানং পুনরম্াদেব বস্তস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্। 
যত্ততপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাস্ত। ৪ 

চেত্যর্থ: | মহাঁকবীনাঁমিতি বহুবচনমশেসবিষয়ব্যাপকত্বমাহ। এতদভিধাস্যমান- 

প্রতীরমানানুপ্রাণিতকাব্যনির্মীণনিপুণপ্রতিভাভাজনত্বেনৈব  মহাঁকবিব্যপদেশো 
তবতীতি ভাবঃ। যদেবংবিধমস্তি তগ্ভাতি। ন হত্যস্তাসতো ভানমুপপন্নম্; 
রজতাগ্পি নাত্যন্তমসন্ভাতি। অনেন সবপ্রযুক্তং তাবভাঁনমিতি ভানীৎ সত্বমব- 
গম্যতে। তেন যন্তাতি তদস্তি তথেত্যুক্তং ভবতি। তেনাঁয়ং প্রয়োগার্থ:_ 

প্রসিদ্ধং বাঁচ্যং ধরি, প্রতীয়মানেন ব্যতিরিক্তেন তদ্বৎ, তয়া ভাসমানত্বাং 

লাঁবপ্যোঁপেতাঙ্গনাঙ্গবং | প্রসিদ্ধশব্স্ত সর্বপ্রতীতিত্বমলংকৃতত্বং চার্থঃ। যত্তদিতি 
সর্বনীমসমুদীয়শ্চমৎকারসারতা প্রকটীকরণার্থমব্যপদেশ্যত্বমন্যোম্যসংবলনারুতং চীব্য- 
তিরেকভ্রমং দৃষ্টান্তদাষ্টণন্তিকয়োদর্শয়তি ৷ এতচ্চ কিমপীত্যাদিনা ব্যাচষ্টে ৷ লাবণ্যং 
হি নামাবয়বসংস্থানাভিব্যঙ্গ্যমবয়বব্যতিরিক্তং ধর্মীস্তরমেব | ন চারয়বানামেব 
নির্দোষতা বা ভুষণযোগো বা লাবণ্যম্, পৃথঙ নির্বন্যমানকাণাদিদৌষশৃন্যশরীরা- 

বয়বযোগিন্তামপ্যলঙ্কৃতায়ামপি লাবণ্যশুস্তেয়মিতি, অতথাভৃতায়ামপি কন্যাশ্চি- 
ল্লাবণ্যামৃতচন্দ্রিকেয়মিতি সহৃদয়ানাং ব্যবহারাঁৎ। 

নন লাবণ্যং তাবৎ ব্যতিরিক্তং প্রথিতম্। প্রতীয়মান কিং তদিত্যেব ন 

জানীমঃ, দূরে তু ব্যতিরেকপ্রথেতি। তথা ভাসমানত্বমসিদ্ধো হেতুরিত্যাঁশঙ্ক্য স 

হার্থ ইত্যাদিন। স্বরূপৎ তম্যাভিধত্তে। সর্বেধু চেত্যাদিনা চ ব্যতিরেকপ্রথাং 
সাধয়িস্তি। তত্র প্রতীয়মানস্য তাঁবদ্ ঘৌ ভেদৌ _ লৌকিকঃ, কাঁব্যব্যাপারৈক- 
গোঁচরশ্চেতি। লৌকিকো যঃ স্বশব্ববীচ্যতাঁং কদাচিদধিশেতে, স চ বিধিনিষেধা- 

্নেকপ্রকারো বন্তশব্দেনোচ্যতে ৷ সোঁংপি দ্বিবিধঃ - যঃ পূর্ববং ক্কাপি বাক্যার্থেই- 

লঙ্কারভাবমুপমাদিরূপতয়ান্বভৃৎ, ইদানীং ত্বনলঙ্কাররূপ এবান্থত্র গুণীভাবাভাবাৎ, স 

পর্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলাদলঙ্কারধ্বনিরিতিব্যপদিশ্তে ব্রান্ষণশ্রমণগ্ভায়েন। তন্ত্রপতা- 
ভাবেন তৃপলক্ষিতং বস্তমীত্রমুচ্যাতে । মাত্রগ্রহণেন হি রূপান্তরং নিরারুতম্। যস্ত 

স্বপ্নেইপি ন স্বশব্দবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, কিন্তু শব্সমর্্যমাণহৃদয়- 
সংবাদন্থন্দরবিভাবানুভাঁবসমুচিতপ্রাখ্বিনিবিষ্টরত্যাদিবাঁসনানুরাগন্থকুমারত্বসংবিদান - 

নচর্বণাব্যাপাররসনীয়রূপে। 'রসঃ, স..কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধবনিরিতি, স চ 
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প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বাচ্যাছত্বত্তি বাণীষু মহাকবীনাম্। যত্বৎ- 
সন্নদয়ন্প্রসিদ্ধং প্রসিদ্ধেভ্যোহলক্কৃতেভ্যঃ প্রতীতেভ্যো বাবয়বেভ্যো 
ব্যতিরিক্তহেন প্রকাশতে লাবণ্যমিবাঙ্গনাস্ু। যখ' হাঙ্গনান্ু লাবণ্যং 
পৃথঙ নির্ব্বণ্যমানং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যন্যদেব সহৃদয়লোচনা- 
মৃতং তত্বাস্তরং তদ্দেব সোহর্থঃ। স হার্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তং বন্ত- 
মাত্রমলঙ্কাররসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভি্নো৷ দর্শযিস্াতে । সর্বেরষু চ 
তেষু প্রকারেষু তস্ত বাচ্যাদন্যত্বম্। 

ধবনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়ীক্সেতি। যছুচে ভট্টনীয়কেন _'অংশত্বং ন রূপতা, 
ইতি ততত্বলঙ্কারধবন্যোরেব যদি নামোপাঁলভ্তঃ, রসধবনিস্ত তেনৈবাত্মতয়াগীকৃতঃ, 
রসচর্বণাস্বনস্তৃতীয়স্াংশস্তাঁভিধাভাবনাংশঘয়োত্বীর্ণত্বেন নির্ণয়াৎ, বস্বলঙ্কারধ্বন্তো 

রসধবনিপর্ষ্যস্তত্বমেবেতি বয়মেব বক্ষ্যামস্তত্রেত্যাস্তাঁং তাঁবৎ। বাচ্যসামার্থ্যাঙ্গিপ্তমিতি 
ভেদত্রয়ব্যাপকং সামান্তলক্ষণম্। যদ্যপি হি ধ্বননং শব্শ্যৈব ব্যাঁপাঁরঃ তথাপ্যর্থ- 
সাম্থ্যস্য স্হকারিণঃ সর্ধবত্রীনপায়াদাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বম্। শব্শক্তিযূলানুরণনব্যঙ্গ্েই- 

প্যর্থসামর্থ্যাদেব প্রতীয়মীনাবগতিঃ, শব্ষশক্তিঃ কেবলমবাত্তরসহকারিণীতি বক্ষ্যামঃ | 

দূরং বিভেদবানিতি । বিধিনিষেধ বিরুদ্ধাবিতি ন কল্যচিদপি বিমতিঃ। এতদর্থং 
প্রথমং তাবেবোদাহরতি _ 

ভ্রম ধাম্সিক বিশ্রন্ধঃ স শ্বনকোইস্য মারিতস্তেন | 
গোদাবরীনদীকৃললতাগহনবাঁসিন। দুপ্তসিংহেন 

কন্তাশ্চিংসঙ্কেতস্থানং জীবিতসর্বস্বায়মানং ধান্মিকপঞ্চরণান্তরায়দোষাত্তদবলুপ্যমান- 
পল্লবকুন্থ্মাদিবিচ্ছায়ীকরণাচ্চ পরির্রাতুমিয়মুক্তিঃ | তত্র স্বতঃসিদ্ধমপি ভ্রমণং শ্বভয়ে- 
নাঁপোদিতমিতি প্রতিপ্রসবাত্মকো। নিষেধাঁভীবরূপঃ, ন তু নিয়োগঃ প্রেষাদিরূপোঁহত্র 

বিধিঃ, অতিসগপ্রাপ্তকালয়ো হ্্যয়ং লোটু। তত্র ভাবতদভাবয়োধিরোধাদ্ দ্বয়ো- 
স্তাবন্ন যুগপদ্বাচ্যত1, ন ক্রমেণ, বিরম্য ব্যাঁপারাঁভাবাঁৎ। “বিশেষ্য নাভিধা গচ্ছেৎ' 
ইত্যাদিনাভিধাব্যাপাঁরস্য বিরম্য ব্যাপারাসম্ভবাতিধানাৎ। নম্কু তাৎপর্য্যশক্তির- 
পর্য্যবসিতা বিবক্ষয়া দৃ্তধান্মিকতদাদিপদার্থাননবয়রূপমুখ্যার্থবাধবলেন বিরোধ- 
নিমিত্বয়া বিপরীতলক্ষণয়৷ চ বাঁক্যার্ধভূতনিষেধপ্রতী তিমভিহিতান্বয়দৃশা! করোতীতি 
'শবশক্তিমূল এব সৌইর্থঃ| এবমনেনোক্তমিতি হি ব্যবহার* তন্ন বাচ্যাতিরিক্তো২- 
স্োধ্্থ ইতি। 
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তথ! হ্যান্ঠস্তাবতপ্রভেদে। বাচ্যাদ্ দূরং বিভেদবান্। স হি. 
কদাচিদ্বাচ্যে বিধিরূপে প্রতিষেধরূপঃ । যথা - 

“ভম ধন্মিঅ বীসথো সো সুনও অজ্জ মারিও দেণ। 

গোলাণইকচ্ছকুড়ঙ্গবাসিণ। দরিঅ সীহেণ ॥ 

নৈতৎ ; ত্রয়ে। হাত্র ব্যাপারাঃ সংবেদ্ধন্তে পদার্থেষু সামান্তাত্বন্বভিধাব্যাপারঃ, 
সময়াপেক্ষয়ার্থীবগমনশক্তি হ্যভিধ। ! সময়শ্চ তাবত্যেব, ন বিশেষাংশে, আনজ্ত্যাদ্য- 

ভিচারাচ্চৈকস্য । ততো বিশেষরূপে বাক্যার্থে তাৎপর্য্যশক্তিঃ প্রম্পরাদ্বিতে, 
'সামান্যান্যান্তথাসিদ্ধেবিশেষং গময়ন্তি হি” ইতি ন্তায়াৎ | তত্র চ দ্বিতীয়কক্ষায়াং 
ঘ্রমেতি বিধ্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ প্রতীয়তে, অন্স্মমাব্রশ্যৈব প্রতিপন্নত্বীৎ। নহি 
গঙ্গায়াং ঘোষ2, “সিংহো বটুঃ ইত্যত্র যথান্বয় এব বুভ্যন প্রতিহন্যতে, যোগ্যতা- 
বিরহাঁৎ, তথ। তব ভ্রমণনিষেদ্ধা স শ্বা সিংহেন হতঃ। তদিদানীং ভ্রমণনিষেধকারণ- 
বৈকল্যাঁদ্ ভ্রমণং তবোচিতমিত্যন্বয়স্ত কাচিৎ ক্ষতিঃ। অতএব মুখ্যার্ঘবাঁধা নাত্র 
শঙ্ষেতি ন বিপরীতলক্ষণায়া অবসরঃ | তবতু বাসৌ। তথাপি দ্বিতীয়স্থানসংক্রান্ত 

তাবদসৌ ন ভবতি। তথাহি-_মুখ্যার্থবাধায়াং লক্ষণায়াঃ প্রকৃণপ্তিঃ | বাঁধা চ 
বিরোধপ্রতীতিরেব | ন চাত্র পদার্থানাং স্বাত্সনি বিরোধঃ। পরস্পরং বিরোধ ইতি 
চেং- সোহয়ং তর্হযন্বয়ে বিরোধঃ প্রত্যেয়ঃ ৷ ন চাপ্রতিপন্নেহন্বয়ে বিরোধপ্রতীতিঃ 

প্রতিপত্তিশ্ান্বয়স্য নাতিধাশক্ত্যা, তন্যাঃ পদার্থপ্রতিপত্তযপক্ষীণায়া বিরম্যাব্যাপারাৎ 
ইতি তাংপর্য্যশক্ত্যৈবান্যয়প্রতিপত্তিঃ । 

নন্বেবং অঙ্গল্যগ্রে করিবরশতম্* ইত্যত্রাপ্যন্বয়প্রতীতিঃ স্যাৎ | কিং ন ভবত্য্বয়- 
প্রতীতিঃ দশদাড়িমাদিবাঁক্যবৎ, কিন্তু প্রমাণান্তরেণ সোহ্ঘয়ঃ প্রত্যক্ষীদিন1 বাঁধিতঃ 

প্রতিপন্নোহপি শুক্তিকায়া রজতমিবেতি তদবগমকারিণে। বাঁক্যন্তাপ্রামাণ্যম্। 

“সিংহ মাঁণবকঠ ইত্যত্র দ্বিতীয়কক্ষ্যানিবিষ্টতাৎপর্যশক্তিসমপিতা ্বয্নবাধকোন্লাসা- 
নন্তরমভিধাতাৎপর্য্যশক্তিঘয়ব্যতিরিক্তা তাবৎ তৃতীয়ৈব শক্তিন্তদ্বাধকবিধুরীকরণ- 

নিপুণা লক্ষণীভিধান। সমুল্লসতি | 
নন্বেবং “সিংহ বটুঃ' ইত্যত্রাপি কাব্যরূপতা৷ স্যাৎ, ধ্বননলক্ষণন্যাত্মনোহত্রাঁপি 

সমনন্তরং বক্ষ্যমাঁণতয়া তাঁবাৎ। নম্থু ঘটেইপি জীবব্যবহীরঃ শ্যাৎ, আত্মনো 
বিভুত্বেন তত্রাপি ভাবাৎ। শরীরস্থ খলু. বিশিষ্টাধিষ্ঠানযুক্তত্য সত্যাত্মনি জীবব্যবহাঁরঃ, 
ন যন্য কম্যচিদিতি চেৎ--গুণালঙ্কারৌ চিত্যস্ন্দরশব্দার্থশরীরন্য সতি ধ্বননাখ্যাত্মনি 
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কাব্যরূপতাব্যবহা'রঃ। ন চাত্সনো২সারতা৷ কাচিদিতি চ সমাঁনম্। ন চৈবং ভক্তিরেব 
ধ্বনিঃ, তক্তিহি লক্ষণাব্যাপী রস্তৃতীয়কক্ষ্যানিবেশী ৷ চতুর্ধ্যাং তু কক্ষ্যায়াং ধ্বনন- 
ব্যাপারঃ। তথা হি ত্রিতয়সম্নিধো লক্ষণ প্রবর্তিত ইতি তাবস্তবস্ত এব বদস্তি। তত্র 

মুখ্যার্থবাধ। তাবৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরমূল! ৷ নিমিতং চ যদভিধীয়তে সামীপ্যাঁদি 
তদপি প্রমাঁণান্তরাঁবগম্যমেব | 

যত্বিদৎ ঘোষস্যাতিপবিত্রত্বশীতলত্বসেব্যত্বাদিকং প্রয়োজনমশবান্তরবাচ্যং প্রমা- 
শীস্তরাপ্রতিপন্নমূ, বটোর্ধ্বা পরাক্রমাতিশয়শী'লিত্বং, তত্র শব্বস্য ন তাবন্ন ব্যাপার: । 
তথা হি তৎসামীপ্যাততদবন্মত্বান্থমানমনৈকান্তিকম্) সিংইশববাচ্যত্বং চ বটোরদিদ্ধমূ। 
অথ ত্র যত্রৈবং শবদপ্রয়ো গ্তত্র তত্র তদ্বন্রযোগ ইত্যন্থমানম্,তস্াপি ব্যাঞ্ডিগ্রহণকাঁলে 
মৌলিক প্রামাণীস্তরং বাচ্যমূ, ন চান্তি। ন চ স্মৃতিরিয়ম্, অনন্ুভূতে তদযোগাৎ, 
নিয়মাপ্রতিপত্তের্বক্ত,রেতং বিবক্ষিতমিত্যধ্যবসায়াভাবপ্রসঙ্গাচ্চেত্যস্তি তাবদত্র 

শব্শ্যৈব ব্যাপারঃ | ব্যাপারশ্চ নাভিধাত্বা, সময়াভাবাঁৎ। ন তাৎপর্য্যাক্স! তন্যানয় 

প্রতীতাবেব পরিক্ষয়াং। ন লক্ষণায্সা, উক্তাদেব হেতোঃ স্বলদগতিত্বাভাবাঁং। 
তত্রাপি হি স্বলদগতিত্বে পুনমুখ্যার্ঘবাধা নিমিত্ত প্রয়োজনযিত্যনবস্থা স্যাৎ। 
অতএব যৎ কেনচিল্লক্ষিতলক্ষণেতি নাম কৃতং তদ্যসনমাত্রমূ। তম্মাদভিধাঁতাৎপর্য- 
লক্ষণাব্যতিরিক্তশ্তুর্থোইসৌ ব্যাপারো৷ ধবননদ্োতনব্যঞ্জনপ্রত্যায়নাবগমনাদিসো- 
দরব্যপদেশনিরূপিতোইভ্যুপগন্তব্যঃ | যদ্ক্ষ্যতি- 

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্তযার্ঘদর্শনম্। 

যছুদ্দিশ্য ফলং তত্র শব্দে! নৈব স্থলদগতিঃ ॥ ইতি ॥ 

তেন সময়াঁপেক্ষা! বাঁচ্যাঁবগমনশক্তিরভিধাশক্তিঃ ৷ তদন্যথান্ুপপত্ভিসহায়ার্থাববোধন- 
শক্তিন্তাৎপর্য্যশক্তিঃ। মুখ্যার্থবীধা দিসহকী য্যপেক্ষার্থ প্রতিভীসনশক্তির্সক্ষণাশক্তিঃ | 
তচ্ছকিত্রয়ৌপজনিতাঘাবগমমূলজাতততপ্রতিভীসপবিব্রিতপ্র“তিপত্প্রতিতা সহায়ার্থ- 
গযোঁতনশক্তিধর্বননব্যাপার* স চ প্রাগ বৃজং ব্যাপারত্রয়ং স্যাকুরববন্ প্রধানভৃতঃ 

কাব্যায্েত্যাশয়েন নিষেধপ্রমুখতয়া চ প্রয়োজনবিষয়োৎপি নিষেধবিষয় ইত্যুক্তমৃ। 
অভ্যপগমমাত্রেণ চৈতদুক্তমূ, ন ত্ব্র লক্ষণা, অত্যন্ততিরক্কীরা ন্যসংক্রমণয়োরভাবাৎ। 
ন হার্থশক্তিমুলেইস্যা ব্যাপারঃ। সইকারিভেদীচ্চ শক্তিভেদঃ স্প্ এব, যথা তশ্যৈব 
শব্স্য ব্যাপ্তিস্বত্যাদিসহকৃতশ্য বিবক্ষাবগতাবন্থমাপকত্বব্যাপারঃ। অক্ষাদিসহকৃতস্য 
ব। বিকল্পকত্বব্যাপারঃ | এবমভিহ্তান্বয়বাদিনামিয়দনপহৃবনীয়ম্। 

যোইপ্যন্বিতাঁভিধানবাদী যৎপরঃ শব্দঃ স শবদার্থ:, ইতি হৃদয়ে গৃহীত্বা শরবদ- 
২ 
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কচিদ্বাচ্যে প্রতিষেধরূপে বিধিরূপো যথা- 

'অত্বা এখ ণিমজ্জই এখ অহং দিঅসঅং পলো এহি। 
মা পহিঅ রত্তিঅন্ধঅ সেজ্জাএ ম হণিমজ্জহিসি। 

ভিধাঁব্যাপারমেব দীর্ঘদীর্ঘমিচ্ছতি, তশ্য যদি দীর্ঘো ব্যাপারস্তদেকোহসাবিতি কুতঃ? 

ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। অথানেকোইসৌ ? তত্বিষয়স২কারিভেদাঁদসজাতীয় এব যুক্তঃ। 
সজাতীয়ে চ কার্য্যে বিরম্য ব্যাপারঃ শব্দকর্মবুদ্ধ্যাদীনাং পদার্থবিভ্ভিনিষিদ্ধঃ। অস- 

জাতীয়ে চান্ন্নয় এব । 

অথ যোঁহসৌ৷ চতুর্থকক্ষানিবিষ্টোহর্থ:, স এব ঝটিতি বাঁক্যেনোভিধীয়ত ইতোবং- 

বিধং দীর্ঘদীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্, ভহি তত্র সঙ্কেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাৎ প্রতিপত্তিঃ | 

নিমিত্তেষু সঙ্কেতঃ, নৈমিত্তিকত্ত্পাবর্থ; সঙ্কেতাঁনপেক্ষ এবেতি চেৎ--পশ্ঠত শ্রোত্রিয়- 

স্যোক্তিকৌশলম্। যো হাসৌ পর্য্যন্তকক্ষাভা গ্যর্ঘঃ প্রথমং প্রতীতিপথমবতীর্ণঠ ত্য 
পশ্চাক্তনাঃ পদার্থীবগমাঃ নিমিত্তিভাবং গচ্ছন্তীতি নুন মীমাংসকন্য প্রপৌন্রং প্রতি 

'নৈমিত্তিকত্বমভিমতম্। 

অথোচ্যতে --পূর্ববং তত্র সঙ্কেতগ্রহণসংস্কৃতস্য তথা প্রতিপত্তির্ভবতীত্যমুয়। 
বস্তত্থিত্যা নিমিত্তত্ং পদার্ঘানাং, তহি তদনুসরপণোৌপযোগি ন কিঞ্চিদপুযুক্তং শ্যাৎ। 
ন চাপি প্রাকৃপদার্থেযু সঙ্কেতগ্রহণং বৃত্তম, অন্বিতানামেব সর্বদা প্রয়োগাঁৎ। 
আবাপোঘাপাভ্যাং তথাভাব ইতি চেখ-সঙ্কেতঃ পদার্থমাত্র এবেত্যত্যুপগমে 
পাশ্চাত্যৈব বিশেষপ্রতীতিঃ । 

অথোচ্যতে-_দৃষ্টেব ঝটিতি তাৎপর্যপ্রতিপত্তিঃ কিমত্র কুম্ম ইতি। তদিদং 
বয়মপি ন নালীকুর্মঃ | যর্বক্ষ্যাম১ 

| তদ্বৎ সচেতসাং সৌহর্থো বাক্যার্থবিমুখাত্মনাম্। 
বুদ্ধৌ৷ তত্বাবভাসিম্তাং ঝটিত্বেবাবভাসতে ॥ ইতি ॥ 

কিন্ত সাতিশয়ানুগীলনাভ্যাসাত্তত্র সম্ভাব্যমানোৎপি ক্রমঃ সজাতীয়তদ্বিকল্পপরম্পরানু- 

দয়াদভ্যস্তবিষয়ব্যাপ্রিসময়স্মতিক্রমবন্ন সংবেগ্চত ইতি । নিমিজ্তনৈমিত্তিকভাঁবশ্চাঁবশ্যা- 
শ্রয়নীয়ঃ, অন্তথা গৌশলাক্ষণিকয়োমুর্খ্যান্তেদঃ “শ্রুতিলিঙ্গাদিপ্রমাণযটকম্য পাঁর- 
দৌর্ববল্যমূ, ইত্যাদি প্রক্রিয়াবিঘাতঃ নিমিজ্ততাবৈচিত্র্যেণৈবান্তাঃ সমধিতত্বাৎ। নিমিত্ত- 
তাবৈচিত্র্যে চাভ্যুপগতে কিমপরমন্মান্বস্য়য়া । যোইপ্যবিভক্তং স্পোটং বাক্য 

তাদর্থং চাহুঃ, তৈরপ্যবিদ্াপদপতিতৈঃ সর্বেরমহুসরণীয়া প্রক্রিয়। ৷ তদুতীর্দদ্বে তু 
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কচিদ্বাচ্যে বিধিরূপেহন্ভয়রূপো ষথা - 

বচ্চ মহ বিবঅ একেই হোস্ত নীসাসরোইঅব্বাইং । 
মা তুজ্জ বি তীঅ বিণ দকৃথিপ্রহঅস্স জাঅস্ত ॥ 

-সর্ববং পরমেশ্বরা থয়ং ব্রন্ধেত্যম্মচ্ছাস্্কারেণ ন ন বিদিতং তন্বালোকগ্রস্থং বিরচম্মতে- 
ত্যান্তামূ। যত্ত, ভট্রনায়কেনোক্তম্_- ইশ দৃপ্তসিংহাদিপদপ্রয়ৌোগে চ ধাম্সিকপদ- 
প্রয়োগে চ ভয়ানকরসাবেশকৃতৈব নিষেধাবগতিঃ তদীয়ভীরুবীরত্বপ্রকুতিনিয়মাবগম- 
মন্তরেণৈকান্ততোনিষেধাবগত্যভাঁবাঁদিতি তন্ন কেবলার্থসামর্থ্যনিষেধাবগতেনিমিত্ত- 

মিতি। তত্রোচ্যতে - কেনোক্তমেতৎ “ব্তপ্রতিপত্তবিশেষীবগমবিরহেণ শব্গগত- 

ধ্বননব্যণপারবিরহেণ চ নিষেধাবগতিঃ ইতি। প্রতিপত্প্রতিভাসহকারিত্বং হাম্মা- 
ভির্দ্যোতনন্য প্রাণত্বেনোক্তম্। ভয়ানকরসাবেশশ্চ ন নিবার্য্যতে, তস্য ভয়মাক্রোৎ- 
পত্যত্যুপগমাৎ। প্রতিপ্রত্ুস্চ রসাঁবেশো! রসাভিব্যক্যেব । রসম্চ ব্যঙ্গ্য এব, তশ্য 

চ শব্দবাচ্যত্বং তেনাপি নোপগতমিতি ব্যঙ্গত্বমেব। প্রতিপত্তরপি রসাবেশে। ন 
নিয়তঃ, ন হাস নিয়মেন ভীরুধাম্মিকসব্রন্মচারী সহৃদয়ঃ | 

অথ তদ্বিশেষোৎপি সহকারী কল্লযতে, তহি বক্তপ্রতিপত্ৃপ্রতিভাপ্রাণিতে। 
ধবননব্যাঁপারঃ কিং ন সহ্থতে । কিং চ বস্তু ধবনিং দূষয়ত৷ রসধবনিস্তদন্ুগ্রাহকঃ 

সমর্থযত ইতি সুষ্ঠুতরাঁং ধ্বনিধবংপোহয়ম্। যদাহ--“ক্রোধোংপি দেবস্য বরেখ 

তুল্যঃ ইতি। অথ রসশ্যৈবেয়তা প্রাধান্মুক্তমূ, তত, কে। ন সংতে। অথ 

বস্তৃমাত্রধবনেরেতদুদাহরণং ন যুক্তমিত্যুচ্যতে, তথাপি কাব্যোদাখরণত্বাৎ দ্বাবপ্যত্র 

ধবনী স্তঃ, কো দোষঃ। 

যদি তু রসাহ্ছবেধেন বিন] ন তুষ্যতি, তৎ ভয়ানকরসানুবেধে। নীত্র সহৃদয়হৃদয়- 
দর্পণমধ্যান্তে, অপি তু উক্তনীত্যা। সম্ভোগীভিলাষবিভাবসংকেতস্থা নোচিতবিশিষ্ট- 

কাক্ষান্তুভাবশবলনোদিতশূঙ্গাররসানুবেধঃ। রসম্যালৌকিকত্বাস্তাবন্াত্রাদেব চান- 
বগমাৎ প্রথমং নিব্ব্বাদসিদ্ধবিবিক্তবিধিনিষেধপ্রদর্শনাভিপ্রায়েশ ঠচতস্তধবনের- 

দাখ্রণং দত্তমূ। 
বস্তধবনিব্যাখ্যানোছাতস্তাৎপর্য্যশক্িমেব বিবক্ষাস্চকত্বমেব বা ধ্বননমবোচৎ, 

স নাম্মাকং হৃদয়মাবর্জয়তি। যদাহুঃ-“ভিম্নরুচিহি লৌকঃ ইতি। তদেতদগ্রে 
'যথাষখং প্রতনিষ্তাম ইত্যান্তাং তাবং। ভ্রমেতি। অতিহ্ষ্টোহসি প্রাপ্তস্থে ভ্রমণ- 
কালঃ । ধাম্মিকেতি। কুনুমান্গযুপকরণার্থৎ, যুক্তং তে ভ্রমণমূ। বিশ্রৰ ইতি 



৬ সঙাক০ এ ভবডঙ্বষ্তালোকে 

কচিদ্বাচ্যে প্রতিষেধরূপেহনুভয়রূপো যথ। - 

দে আ পসিঅং ণিবত্বন্ু মুহসদিজোহ্া বিলুত্ততমণিবহে । 

অহিসারিআর্গবিণ'ঘং করোসি আগ্লীন বি হআসে। 

শঙ্কাকারণবৈকল্যাৎ। স ইতি যস্তে ভয়প্রকপ্প্ামঙ্গলতিকামকৃত। অগ্যেতি। 

দিষ্্যা বর্ধস ইত্যর্থঃ | মারিত ইনি পুনরস্তান্ুখানম্। তেনেতি | যঃ পুর্ববং 
কর্ণোপকর্ণিকয়। ত্বয়াপ্যাঁকর্দিতো৷ গোদাবরীকচ্ছগহনে প্রতিবসতীতি ৷ পূর্ববমেব হি' 
তত্রক্ষায়ৈতত্ুয়োপশ্রীবিতোহসৌ, স চাধুন। তু দৃপ্তত্বাত্ততো গহনা প্নিংদরতীতি প্রসিদ্ধ- 

গোঁদাবরীতীরপরিসরাহুসরণমপি তাবৎ কথাশেষীভূতং কা কথা তল্লপতাগহনপ্রবেশ- 

শফফয়েতি ভাবঃ। অত্তা ইতি। 
শবশ্ররত্র শেতে অথবা নিমজ্জতি অভ্রাহং দিবসকং প্রলোকয় । 

ম! পথিক রাত্রযন্ধ শয্যায়ামাবয়োঃ শযিষ্ঠাঃ ॥ 

মহ ইতি নিপাঁতোংনেকার্থবৃত্বিরব্রাবয়োরিত্যর্থে ন তু মমেতি। এবং হি বিশেষ- 

বচনমেব শঙ্কাকাঁরি ভবেদিতি প্রচ্ছন্নাভ্যুপগমো ন স্যাৎ | কাঞ্চিৎ প্রোধিতপতিকাং 

তরুণীমবলোক্য প্রবৃদ্ধমদনাক্কুরঃ সংপন্নঃ পাস্থোইনেন নিষেধদাঁরেণ তয়াত্যুপগত 

ইতি নিষেধাভাবোইত্রবিধিঃ | ন তু নিমন্ত্রণরূপো হপ্রবৃত্প্রবর্তনাস্বভাবঃ সৌভাগ্যা- 

ভিমানখগ্ুনী প্রসঙ্গীং । এতএব রাত্র্যন্ধেতি সমুচিতসময়সংভাব্যমানবিকারাকুলিতত্বং- 

ধবনিতম ৷ ভাঁবতদ্ভাবয়োশ্চ সাক্ষাৎ বিরোধাদাচ্যাদ্্গ্যস্য ক্ষুটমেবান্থত্বম্। 
যত্বা২ ভট্রটনায়কঃ_ “অহমিত্য ভিনয়বিশেষেণাত্মদশীবেদনাচ্ছাব্মেতদপী”তি | 

তব্রাহমিতি শব্দশ্য তাঁবন্নীয়ং সাক্ষাদর্থঃ, কাকাদিসহায়স্য চ তাঁবতি ধবননমেব ব্যাপার: 

ইতি ধ্বনেভুর্বণমেতৎ। অত্তেতি প্রযত্েনানিভূতসংভোগপরিহারঃ | অথ যগ্যপি' 

ভবান্মদনশরাপারদীর্য্যমাণহৃদয় উপেক্ষিতুং ন যুক্তঃ তথাপি কিং করোমি পাপো 

দ্িবসকোইয়মন্চিতত্বাৎ কুৎসিতোইয়মিত্যর্থঃ| প্রাকৃতে পুংনপুংসকয়োরনিয়মঃ | 

ন চ সর্ববথ। ত্বামুপেক্ষে, যতোহত্রৈবাঁইং তত প্রলোকয় নান্যতোঁ২হং গচ্ছাঁমি, তদষ্ধযো- 

স্তবদনাবলোৌকনবিনোদেন দিনং , তাঁবদতিবাঁহয়াব ইত্যর্থঃ। প্রতিপন্মাত্রায়াঞ্চ 
রাত্রাবন্ধীভূতো। মদীয়ায়াং শখ্যায়াং ম৷ ্লিষঃ, অপি তু নিভৃতনিভূতমেবাকাভিধাঁন- 
নিকটকণ্টকনিদ্রান্বেষণপূর্ববকমিতীয়দত্র ধবন্যতে | 

ব্রজ মমৈবৈকস্থ্যা ভবস্ত নিংশ্বাসরোদিতব্যানি | 
মা তবাঁপি ভয়া বিন! দাক্ষিণ্যহতশ্য জনিযত ॥ 



প্রথমোদগোতঃ ২১ 

কচিদ্বাচ্যাদ্বিভিন্নবিষয়ত্বেন ব্যবস্থাপিতে। যথা _ 

কসস ব ৭ হোই রোসো দট্ঠুণ পিআএ” সব্বণং অহরম্। 
সভম্রপউমগ ঘাইণি বারিঅবামে সহস্থু এহম্ ॥ 

অন্তে চৈবংপ্রকার! ব্যাচ্যাদ্বিভেদিনঃ প্রতীয়মানভেদাঃ সম্ভবস্তি। 
তেষাং দিজ্মাত্রমেতৎ প্রদশিতম্। দ্বিতীয়োহপি প্রভেদেো' বাচ্যাদ্বিভিন্নঃ 

সপ্রপঞ্চমগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তৃতীয়ন্ত্র রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদে। বাচ্য- 

সামর্থ্যাক্ষিপ্ত প্রকাশতে, ন তু সাক্ষাচ্ছব্দব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যাদ্বিভিন্ন 

তত্র ব্রজেতিবিধিঃ | ন প্রমাদাঁদেব নায়িকান্তরসঙ্গমনং তব, অপি তু গাঁড়ানুরাগাৎ ; 

যেনান্তাদৃঙ মুখরাগঃ গোত্রস্বলনাঁদি চ, কেবলং পূর্বকতানুপাঁলনাত্মন। দাক্ষিণ্যে- 
নৈকরপত্বাভিমানেনৈব ত্বমত্র স্থিতঃ, তৎ সর্বথা শঠোহসীতিঞ্গাঁঢ়মহ্যরূপোহয়ং 

খণ্ডিতন্যস্্রিকাভিপ্রায়োহত্র প্রতীয়তে | ন চাঁসৌ ব্রজ্যাতাবরূপো নিষেধঃ, নাঁপি 

বিধ্যন্তরমেবান্ঠনিষেধাভাবঃ | দে ইতি নিপাঁতঃ প্রার্থনায়ামূ। আ৷ ইতি তাবচ্ছন্ডার্থে। 
তেনায়মর্থঃ_ 

প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্তৃস্ব মুখশশিজ্যোৎস্ব। বিলুপ্ততমোনিবহে । 

অভিসারিকাণাং বিদ্বং করোস্তন্াসামপি হতাঁশে ॥ 

অত্র ব্যবসিতাদগমনান্নিবর্তস্বেতি গ্রতীতেমিষেধে। বাঁচ্যঃ। গৃহীগতা নায়িকা 
গোত্রস্বলিতাগ্পরাধিনি নায়কে সতি ততঃ প্রতিগন্তং প্রবৃস্তা, নায়কেন চাট.পক্রম- 

পূর্ববকং নিবত্ত্যতে। ন কেবলং স্বাত্বনে। মম চ নির্বৃত্বিবিদ্বং করোসি, যাঁবদন্যাসামপি 

ততন্তব ন কদাচন স্থখলবলাতো২পি ভবিষ্যতীত্যত এব হতাঁশাঁসীতি বল্পভাঁভি- 

প্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যঙ্গ্যঃ। 

যদি বা সধ্যোপদিশ্যমানীপি তদবধীরণয়া গচ্ছন্তী সখ্যোচ্যতে -ন কেবল- 
মাত্সনে বিদ্রং করোঁধি,. লাঘবাঁদবনুমানাস্পদমাত্্ীনং কুর্ববতী, অতএব হতাশা, 
যাঁবদঘদনচক্ড্রিকা প্রকাশিতমার্গতয়ান্তাসামপ্যতিপারিকাণাং বিদ্বং করোষীতি সধখ্যভি- 

প্রায়রপশ্চাট্ুবিশেষো! ব্যঙ্গ: | অত্র তু ব্যাখ্যানদয়েইপি ধ্যবসিতাৎ প্রতীপগমনাৎ 
প্রি়তমগৃহগমনাঁচচ নিবর্তম্বেতি পুনরপি বাঁচ্য এব বিশ্রান্তেও্ডীভৃতব্যঙ্গ্যতেদন্য 
€প্রয়োরসবদলঙ্কারস্ঠোদাহরণমিদং ্যাঁৎ, ন ধবনেঃ | 

তেনায়মত্র ভাবঃ _কাঁচিদ্রভপাৎ প্রিয়তমমভিপরস্তী তর্ৃগৃহাভিমুখসাগচ্ছভা 
€তেনৈব্দয়বন্পভেনৈবমূপক্সোক্যতেংপ্রত্যভিজ্রানচ্ছলেন, অতএবাক্মপ্রত্যভিজ্ঞাপ- 



২২ সটীকলোচনোপেতধবস্তালোকে 

এব। তথা হি বাচ্যত্বং তন্ত স্বশব্দনিবেদিতত্বেন বা স্তাৎ বিভাবাদি 

প্রতিপাদনমুখেন বা। পূর্ববন্মিন্ পক্ষে স্বশব্দনিবেদিতত্বাভাবে রসা- 
দীনামপ্রতীতিগ্রসঙ্গঃ। ন চ সব্বত্র তেষাং স্বশব্দনিবেদিতত্বম্ ।' 

যত্রাপ্যস্তি তত, তত্রাপি বিশিষ্টবিভাবাদিপ্রতিপাদনমুখেনৈবৈষাং 

নার্ঘমেঘ নর্ম্বচনং হতাশ ইতি। অন্যাসাঞ্চ বিদ্বং করোঁষি তব চেগ্সিতলাভো 
ভবিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা । অতএব মব্ীয়ং বা গৃহমাগচ্ছ, ত্বদীয়ং বা গচ্ছাবেত্যু- 

ভয়ব্রাপি তাৎপর্য্যাদনুভয়্ূপে। বল্লভাভিপ্রীয়শ্চাটাত্বা ব্যঙ্গ্য ইয়ত্যেব ব্যবতিষ্ঠতে। 
অগ্ভে তু--“তটস্থানাং সহ্ৃদয়ানামভিসারিকাঁং প্রতীয়মুক্তিঃ ইত্যাহুঃ। তত্র হতাশে 
ইত্যামন্ত্রণাঁদি যুক্তমযুক্তং বেতি সন্ধদয়া এব প্রমাশম্। 

' এবং বাচ্যব্যজঞ্য়ার্ধানিকপাস্থপ্রিয়তমাভিসারিকাবিষয়েক্যেইপি স্বরূপভেদাত্ডেদ 
ইতিপ্রতিপাদিতম্ অধুনা! তু বিষয়ভেদাদপি ব্যস্ত বাঁচ্যাপ্ডেদ ইত্যাই _ ক্কচিদ্বাচ্যা- 

দ্রিতি। ব্যবস্থাপিত ইতি বিষয়ভেদোহিপি বিচিত্ররূপ্যে ব্যবতিষ্ঠমানঃ সহ্ৃদয়ৈ- 
বব্যবস্থাপয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। 

কম্য বা ন ভবতি রোষে। দৃষ্ট৭। প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরমূ। 
সভ্রমরপন্মাপ্রাণশীলে বারিতবামে সহস্বেদানীম্ ॥ 

কশ্য বেতি। অনীর্য্যালোরপি ভবতি রোষে। দৃষ্টেবব, অবৃত্বাপি কুতশ্চিদেবা পূর্ববতয়া 
প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরবলোক্য ৷ সম্রমরপদ্মীদ্রাণশীলে শীলং হি কঞ্চিদপি বারযলিতুং ন 

শক্যমূ। বারিতে বারণীয়াং, বামে তদনঙ্গীকারিণি। সহস্বেদানীমুপালভ্তপরম্পরা- 
মিত্যর্থঃ ৷ অত্রায়ং ভাবঃ-_কাচিদবিনীতা। কৃতশ্চিৎ খণ্ডিতাধর! নিশ্চিততংসবিধ- 

সম্নিধানে তন্র্তরি তমনবলোকমানয়েব কয়াচিদ্িদগ্ধসখ্যা তথাচ্যতাঁপরিহারায়ৈব- 
মুচ্যতে । সইস্ষেদানীমিতি বাচ্যমবিনয়বতীবিষয়মূ। ভর্তৃবিষয়ং তু অপরাধো 
নাস্তীত্যাবেকমানং ব্যঙ্যম্। সহম্বেত্যপি চ তথ্বিষয়ং ব্যঙ্গ্যম্। তণ্যাং চ প্রিয়তমেন' 
গাঢ়মুপালভ্যমানায়াং তব্যলীকশঙ্কিতপ্রাতিবেশিকলোকবিষয়ং চাঁবিনয়প্রচ্ছাদনেন 

প্রত্যায়নং ব্যঙ্গযম। তৎসপত্ব্যাং চ তদ্ুপালভ্ততদবিনয়প্রহুষ্টায়াং দৌভাগ্যাতি- 
শয়খ্যাপনং প্রিয়ায়৷ ইতি শন্দবলাঁদিতি সপত্বীবিষয়ং ব্যঙ্গ্যম। সপত্বীমধ্যে ইয়তা 
খলীক্কতান্খীতি লাঘবমাত্সনি গ্রহীতুং ন যুক্তং প্রত্যুতাঁয়ং বহুমানঃ, সহস্ব শোঁভ- 
শ্বেদানীমিতি সথীবিষয়ং সৌভাগ্যপ্রখ্যাপনং ব্যঙ্গযমূ। অছ্য়ং তব প্রচ্ছন্নানুরাগিনী 
স্দরবন্লভেখং রক্ষিতা, পুনঃ প্রকটরদনদংশনবিধিতন বিধেয় ইতি তত ন্ষয়-. 
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প্রতীতিঃ। স্বশব্দেন সা কেবলমনৃদ্যতে, ন তু তৎকৃতা বিষয়াস্তরে 
তথা তস্তা অদর্শনাৎ। ন হি কেবলশুঙ্গারাদিশব্দমাত্রভাজি বিভাবাদি- 
প্রতিপাদনরহিতে কাব্যে মনাগপি বসবত্ব প্রতীতিরস্তি। যতশ্চ 
স্বাভিধানমন্তরেণ কেবলেভ্যোহপি বিভাবাদিভ্যে| বিশিষ্টেভ্যো রসা- 

সম্বোধন ব্যঙ্গ্যম্। ইখং ময়ৈতদপহূ,তমিতি স্ববৈদগ্ধযখ্যাপনং তটস্থবিদগ্ধলোকবিষয়ং 
ব্যঙ্যমিতি। তদেতদুক্তং ব্যবস্থাপিতশব্দেন । অগ্র ইতি দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে 'অসং- 
লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ ক্রমেণোদ্দ্যোতিতঃ পর£' ইতি বিবক্ষিতান্তপরবাঁচ্যস্থয দ্বিতীয় প্রভেদ- 
বরশীবসরে | যথ! হি বিধিনিষেধতদনুভয়াত্বনারূপেণ সংকক্স্য বস্তধবনিঃ সংক্ষেপে 

সথবচঃ, তথ নালঙ্কারধবসিঃ, অলঙ্কারাণাং ভূয়ন্বাৎ ৷ তত এবোক্তমৃ- সপ্রপঞ্চমিতি | 

তৃতীয়ন্ত্িতি। তুশবো! ব্যতিরেকে । বন্বলঙ্কারাবপি শব্দাঁতিধেয়ত্বমধ্যাসাঁতে। 
তাবৎ। রসভাবতদীভাসতত্প্রশমা পুনর্ন কদাঁচিদভিধীয়ন্তে, অথ চাস্বাছ্যমানত। 

প্রীণতয়া! ভান্তি। তত্র ধবননব্যাপীরাদূতে নাস্তি কক্সনান্তরমূ। স্মবলদগতিত্বাভাবে 

মুখ্যার্ধবাঁধাদের্লক্ষণানিবন্ধন্যানাশঙ্কনীয়ত্বাৎ ৷ ওচিত্বেন প্রবৃত্ত চিত্তবৃত্তেরাস্বাদ্যত্বে 
স্থায়িস্তা রসো, ব্যভিচারিণ্যা ভাব, অনৌচিত্যেন তদাভাসঃ, রাঁবণেস্যেব সীতায়াং 
রতেঃ। বছ্াপি তত্র হাম্যরসরূপতৈব, 'শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধান্তঃ* ইতি বচনাৎ। তথাপি 
পাশ্চাত্যেয়ং সামাজিকানাং স্থিতিঃ, তন্ময়ীভবনদশীয়ীং তু রতেরেবাস্বা্চতেতি 
শৃঙ্গারতৈব ভাঁতি পৌর্ববীপর্য্যবিবেকীবধারণেন “দূরীকর্ষণ মৌহ্মন্ত্র ইব মে তন্রীস্ল 
যাতে শ্রুতিম্ণ” ইত্যাদৌ । তদসৌ শূঙ্গাররসাভাঁস এব | তদঙ্গং ভাবাভাসশ্চিত্তবৃত্তেঃ 

প্রশম এব প্রক্রান্তার! হৃদয়মাহলাদয়তি যতো৷ বিশেষেণ, তত এব তৎসংগৃহীতোইপি 
পৃথগগণিতোংসৌ | যথা-- 

এক্মিন্ শয়নে পরাত্মুখতয়া বীতোত্তরং তাম্যতো 
রস্তোম্তস্য হাদি স্থিতেইপ্যম্ননয়ে সংয়ক্ষতো। গৌরবমূ। 

দস্পত্যোং শনকৈরপাঙ্গবলনা মিশ্রীভবচ্চক্ষষো৷ 
ভগ্নো। মানকলিঃ সহাসরভসব্যাবৃত্তকণ্ঠগ্রহমূ্ ॥ 

ইত্যব্রেরয্যারো ষাত্মনে। মানস্তয প্রশমঃ | ন চায়ং রসাদিরর্ঘঃ 'লুত্রস্তে জাতঃ,, 
ইত্যতো যথা হর্ষে! জারতে তথা । নাপি লক্ষণয়া। অপি তু সহৃদয়স্য হৃদয়- 

সংবাদবলাদ্বিভীবানুভাবপ্রতীতৌ তন্ময়ীভাবেনাস্বা্ঘমান এব রশ্যমানতৈকপ্রাণঃ 
সিদ্বস্বভাব সুথাদিবিলক্ষণঃ পরিস্ফুরতি। তদাৎ_প্রকীশত ইতি। তেন তত্র 
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দীনাং প্রতীতিঃ। কেবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ। তক্মাদন্বয়ব্যতি- 
রেকাভ্যামভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপতত্বমেব রসাঁদীনাম্। ন ত্বভিয়েত্বং কথঞ্চিৎ 

ইতি তৃতীয়োহপি প্রভেদে বাচ্যান্তিন্ন এবেতি স্থিতম্। বাচ্যেন 
ত্বস্ত সহেব প্রতীতিরিত্যগ্রে দর্শয়িষ্যতে । 

কাব্যাস্তাত্বা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা । 

ক্রৌঞ্চদন্দবিয়োগোখঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥ ৫ ॥ 

শবস্য ধবননমেব ব্যাপারোহ্্থসহ্কৃতস্তেতি । না বিভাবাদ্ার্থো২পি ন পুত্রজননহর্য- 

স্যায়েন তাং চিত্তবৃত্তিং জনয়তীতি জননাতিরিক্তো হর্থস্যাপি ব্যাঁপারো। ধ্বননমেবো- 
চ্যতে।” স্বশব্দেতি ৷ শৃঙ্গারাদিনা শবেনাভিধাব্যাপারবশাদেব নিবেদিতত্বেন। 

বিভাবাদীতি। তাৎপর্য্যশক্ত্যেত্যর্থঃ। তত্র স্বশব্স্ান্বয়ব্যতিরেকৌ রস্যমাঁনতা- 

সারং রসং প্রতি নিরাকুর্ববন ধবননশ্যৈব তাবিতি দর্শয়তি _ন চ সর্বত্রেতি। যথা 
ভট্রেম্দুরাজন্য | 

যদ্দিশ্রম্য বিলোৌকিতেষু বহ্ুশো নিঃস্থেমনী লোচিনে 
যদগাত্রাণি দরিদ্রতি প্রতিদিনং লৃন্নাজিনীনালবৎ | 

দুরববাকাগ্ডবিড়ম্বকশ্চ নিবিড়ো যৎপাপ্ডিমা গণুয়োঃ 
কু যূনি সযৌবনাহ্থ বনিতাম্বেষৈব বেষস্থিতিঃ ॥ 

ইত্যত্রীনুভীববিভাবাববোধনোত্তরমেব তন্মীয়ভবনযুক্ত্য। তদ্বিভাবান্ুভাবোঁচিত- 
চিত্তবৃক্তিবাঁসনাচুরঞ্জিতশ্বসংবিদানন্দচর্্বণাগোচরোতহর্ধো রসাত্মা স্ফ্রত্যেবাভিলাধ- 

চিন্তোৌৎস্ক্যনিদ্রাধৃতিগ্লান্তালস্তশ্রমস্থতিবিতর্কীিশব্বীভাবেইপি। এবং ব্যতিরেকা- 
ভাবং প্রদশ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি - যত্রাপীতি। তদিতি স্বশব্দনিবেদিতত্বমূ। প্রতি- 

পাদনমুখেনেতি। শব্বপ্রযুক্তয়৷ বিভাবাদিপ্রতিপত্ত্েত্যর৫থঃ। সা কেবলমিতি। তথাহি- 
যাতে দ্বারবতীং তদ]1 মধুরিপৌ তত্দত্তজ্মাম্পানতাং 
কালিন্দীতটরুঢ়বঞ্জুললতামালিঙ্গ্য সোৎকথয়] । 

তদগীতং গুরুবাম্পগদগদগলস্তারস্বরং রাঁধয়া 
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকৃজিতম্ ॥ 

ইত্যত্র বিভাঁবানুুভাবন্নানতয়া প্রতীয়তে | উতকঠ্৷ চ চর্বণাগোচরং প্রতি- 
পদ্ভত এব। সোৎক শব্খঃ কেবলং সিদ্ধং সাধয়তি, উৎকমিত্যনেন তৃক্তান্ুভাবানু- 

কর্ষণং কর্ভং সোৎকগাশব: প্রযুক্ত ইত্যন্থবাদোহপি নানর্ঘকঃ পুনরম্ুভাবপ্রতিপাদনে 
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'বিবিধবা চ্যবাচকরচনা প্রপঞ্চচারুণঃ কাব্যস্ত স এবার্৫ঘঃ সারভূতঃ ৷ তথ 
চার্দিকবের্বাল্মীকেঃ নিহতসহচরীবিরহকাতরক্রৌধ্চাব্রন্দজনিতঃ শোক 
এব শ্লোকতয়! পরিণতঃ। 
০2২৪৯৯22828 

হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো৷ বা ন তু তৎকৃতেত্যত্র হেতুমাহ-_বিষয়াস্তর ইতি। 

'যদ্দিশ্রম্য' ইত্যাদৌ | ন হি যদতাবেৎপি যন্তবতি তৎকৃতং তদ্দিতি ভাবঃ। অদর্শ- 

নমেব দ্রঢ়য়তি ন হীতি কেবলশবার্ঘং স্ষুটয়তি বিভাবাদীতি। কাব্য ইতি। তব 
মতে কাব্যরূপতয়! প্রসজ্যমান ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি। 

শৃঙ্গারহা স্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। 
বীভৎসাডূতসংজ্ঞো চেত্যন্টো নাট্যে রসাঃ স্বতাঃ ॥ 

ইত্যত্র। এবং স্বশবেন সহ রসাদের্বযতিরেকান্বয়াভীবমুপপত্ত্যা প্রদশ্য তখৈবোঁপসং- 
হরতি--যতশ্চেত্যাদিনা কথঞ্চিদিত্যন্তেন । অভিধেয়মেব সামর্থ্যং সহকারিশত্তি- 

রূপং বিভাবাঁদিকং রসধবননে শব্ম্য কর্তৃব্যে, অভাধয়স্ত চ পুত্রজন্মহ্র্ষভিন্নযোগক্ষেম- 

তয়া জননব্যতিরলিক্তে দিবাঁভো'জনাভাববিশিষ্পীনত্বান্ুমিতরা ত্রিভোজনবিলক্ষণতয়া 

চান্ুমানব্যতিরিক্তে ধবননে কর্তব্যে সামর্ধ্যং শক্তিঃ বিশিষ্টসমুচিতে বাঁচকসাকল্য- 

মিতি দ্রয়োরপি শবদা্থয়োধধ্বননং ব্যাপারঃ | এবং দ্বৌ পক্ষাবুপক্রম্যাে। দৃষিতঃ | 
দ্বিতীয়স্ত কথঞ্চিদৃদূষিতঃ কথঞ্চিদঙ্গীকৃতঃ জননানুমানব্যাপারাভিপ্রায়েণ দৃষিতঃ। 

ধবননাভিপ্রীয়েণাঙ্গীরৃতঃ | 
যত্বত্রাপি তাৎপর্য্যশক্তিমেব ধ্বননং মন্ততে, স ন বস্তভত্ববেদী । বিভাবান্ভাঁব- 

প্রতিপাঁদকে হি বাঁক্যে তাৎপর্য্যশক্তির্ভৈদে সংসর্গে বা পর্যবস্থেৎ ; ন তু রশ্যমানিতা- 

সারে রসে ইত্যলং বহুনা। ইতি শব্দো হেত্বর্থে। “ইত্যপি হেতোস্তৃতীয়োহপি 

প্রকারো বাচ্যাঁতিম্্র এবে'তি সম্বন্ধ: । সহেবেতি। ইবশব্দেন বিচ্ভমানোহপি ক্রমে! 
ন সংলক্ষ্যত ইতি তদ্দর্শয়তি--অগ্র ইতি । দ্বিতীয়োদ্োতে ॥ ৪ ॥ 

এবং 'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব' ইতীয়তা৷ ধ্বনিস্বরূপং ব্যাখ্যাঁতম্। অধুন] কাব্যা- 
ঝত্বমিতিহাঁসব্যাজেন চ দর্শয়তি _কাব্যাস্থাক্সেতি। স এবেতি প্রতীয়মীনমাত্রেহপি 

প্রক্রান্তে তৃতীম্ম এব রসধ্বনিরিতি মন্তব্যম্ ইতিহাসবলাৎ প্ররক্রান্তবৃত্তিগ্রস্থার্থবলণচ্চ। 
'তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বন্বলঙ্কারধ্বনী তু সর্ব রসং প্রতি পর্য্যবন্যেতে ইতি 

বাচ্যাছৎকষ্টৌ৷ তাঁবিত্যতিপ্রায়েণ ধরনিঃ কাব্যন্তাক্সেতি সামান্তেনোক্তম্। শৌক 
ইতি। ক্রৌঞ্চ্য দন্থবিয়োগেন- সহচরীহননোভুতেন সাহচর্ধ্যধ্বংসনেনৌথিতো যঃ 



২৬ সটবাঞ হি ভপ্গ্যালোকে 

শোকো হি করুণস্থায়িভাবঃ| প্রতীয়মানস্ত চান্যভেদদর্শনেহপি 

রসভাবমুখেনৈবোপলক্ষণম্ প্রীধান্যাৎ। 

শোক: স্থায়িভাঁবো নিরপেক্ষভাবত্বাৎ বিপ্রলম্তশূঙ্গারোচিতরতিস্থায়িভাবাদস্য এব, স 
এব তথাভৃতবিভাবতদুখাক্রন্দাগ্যনুভীবচর্ববণয়া৷ হৃদয়সংবাদতন্ময়ীভবনক্রমাদাস্াগ্ত- 

মাঁনতাং প্রতিপন্নঃ করুণরদরূপতাং লৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তদ্রুতিসমাস্থ্য্- 
সারাং প্রতিপন্ন! রসপরিপূর্ণকৃত্তো চ্চলনবচ্চিত্তবৃত্তিনিঃগ্যন্দস্বভাববাগ্িলাঁপাদিবচ্চ 

সময়ানপেক্ষত্বেংপি চিত্তবৃত্তিব্যগ্রকত্বাদিতি নয়েনাকৃতকতয়ৈবাবেশবশাৎ সমুচিতশব্দ- 
চ্ছন্দৌবৃত্তাদিনিয় স্ত্িতশ্লোকরূপতাং প্রীপ্তঃ- 

ম৷ নিষাদ প্রতিষ্ঠীং ত্বমগমঃ শাশবতীঃ সমাঃ। 

যতক্রোঞ্চমিথুনীদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ ইতি 
ন তু মুনেং শোক ইতি মন্তব্যমূ। এবং হি সতি ভদ্ছুঃখেন সৌহপি ছুঃখিত ইতি 

কৃত্বা রসশ্যাক্সতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন চ দুঃখসন্তপ্তন্যৈযা দশেতি। এবং 

চর্ধবণোচিতশোকস্থায়িভাবাত্বককরুণরসমুচ্চলনস্বভাবত্বাৎ স এব কাব্যস্াত্সা সার- 

ভৃতম্বতাবোহপরশীব্বৈলক্ষণ্যকারকঃ। 
এতদেবোক্তং হৃদয়দর্পণে-_ যাবৎ পুর্ণে ন চৈতেন তাবমৈব বমত্যমুমূ* ইতি। 

অগম ইতি ছান্বসেনাঁড়াগমেন ৷ স এবেত্যেবকারেণেদমাহ-_নান্য আত্মেতি । তেন 

যদাহ ভষ্টনায়কঃ__ 

শব্দপ্রীধান্যমী শ্রিত্য তত্র শান্তরং পৃথখ্িছুঃ । 

অর্থতত্বেন যুক্তং তু বদস্ত্যাখ্যানমেতয়োঃ ॥ 

দবয়োগুণত্বে ব্যাপারপ্রাধান্তে কাব্যধীর্ভবেৎ ॥ 

ইতি তদপাস্তম্। ব্যাপারে হি ষদি ধ্বননাস্মা রসনাস্বভাবস্ত্ন পূর্ববমুক্তমূ। অথাভি- 
ধেব ব্যাপারস্তথাপ্যস্যাঃ প্রাঁধান্তং নেত্যাবেদিতং প্রাক । 

শ্লোকং ব্যাচ্টে-বিবিধেতি। বিবিধং তত্বদভিব্যগ্রনীয়রসান্গগুণ্যেন বিচিত্রং 

কত্বা বাঁচ্যে বাঁচকে রচনায়াং চ প্রপঞ্চেন যচ্চারু শব্দার্থালঙ্কারযুক্তমিত্যর্থঃ। তেন 
সর্ববত্রীপি ধবননসত্ভাবেহপি ন তথ! ব্যবহারঃ। আত্মসন্তাবেহপি কচিদেব জান 

ইত্যুক্তং প্রাগেব । তেনৈতগ্নিরবকাঁশম্ যদুক্তং হৃদয়দর্পণে _ 'সর্ধধত্র তহি কাব্য- 

ব্যবহীরঃ শ্যাৎ, ইতি। নিহতসহচরীতি বিভাব উক্তঃ | আক্রন্দিতশব্বেনীচুভাঁবঃ ৷ 
জনিত ইতি। চর্ধধণাঁগোচরন্বেনেতি শেষঃ | 



প্রথমোদৃগোতঃ ২৭? 

সরম্বতী স্বাছু তদর্থবন্ত নিংয্যন্মমানা মহতাং কবীনাম্। 
অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি পরিক্ষুরস্তং প্রতিভাবিশেষম্ ॥ ৬ ॥ 

তৎ বস্তরতত্বং নি:য্যন্মমান!। মহতাঁং কবীনাং ভারতী অলোকসামান্যং 

প্রতিভাবিশেষং পরিক্ফুরস্তমভিব্যনক্তি। যেনান্মিন্নতিবিচিত্রকবিপর- 
স্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাঁকবয় 

ইতি গণান্তে। ইদং চাপরং প্রতীয়মানন্তার্থস্ত সন্ভাবসাঁধনং প্রমাণম্_ 

শব্ার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেছ্যতে । 
বেছ্যতে স তু কাব্ার্থতত্বজ্কিরেব কেবলম্ ॥ ৭ ॥ 

নন্গু শৌকশ্চর্ববণাঁতো। যদি শ্লোক উদ্ভুতস্তত্প্রতীয়মানং বস্তু কাঁব্যস্যায্েতি কুত 
ইত্যাশঙ্ক্যাহ-- শৌকে হীতি। করুণশ্য তচ্চর্বণীগৌচরাস্্নঃ স্থাঁয়িভীবঃ। শৌকে 
হি স্থায়ীভাবে যে বিভামুভাবাস্তৎসমুচিতা চিত্তবৃত্তিশ্র্ব্যমাণা তমা রস ইত্যোৌচিত্যাৎ 
স্থায়িনেো। রসতাপত্তিরিত্যুচ্যতে | প্রাকৃস্বসংবিদিতং পরত্রান্মমিতং চ চিত্ববৃত্তিজাতং 

সংক্কারক্রমেণ হৃদয়সংবাঁদমাদধানং চর্ববণায়ামুপযুজ্যতে যতঃ | ননু প্রতীয়মানরূপমাত্মা 
তত্র বিভেদং প্রতিপাদিতং ন তু রসৈকরপম্, অনেন চেতিহাসেন রসম্যৈবাত্ত্ৃতত্ব- 
মুক্তং ভবতীত্যা শঙ্ক্যাত্যুপগমেনৈবোক্তরমাহ - প্রতীয়মীনস্য চেতি। অন্যো৷ ভেদে 
বন্বলঙ্কারাত্সা । ভাবগ্রহণেন ব্যতিচারিণোহপি চর্ধমাঁণস্য তাঁবন্াত্রাবিশ্রীস্তাবপি' 

স্থায়িচর্ববণীপর্য্যবসাঁনোচিতরসপ্রতিষ্ঠামনবাপ্যাপি প্রাণত্বং ভবতীত্যুক্তমূ। যথা-_ 
নখং নখাগ্রেণ বিঘটয়ন্তী বিবর্তয়ন্তী বলয়ং বিলৌলম্। 

আমন্দ্রমীশিঞ্জিতনূপুরেশ পাদেন মন্দ ভুবমালিখস্তী ॥ 

ইত্যত্র লঙ্জায়াঃ। রসভাবশব্েদ চ তদাভাসতত্প্রশমাবপি সংগৃহীতাবেব, অবান্তর- 
বৈচিত্র্যেৎপি তদ্করপত্বাৎ। প্রাধান্তাদিতি। রসপর্য্যবসানাদিত্যর্থ; | তাবন্যাত্রা-. 
বিশ্রান্তাবপি চাম্শাব্বৈলক্ষণ্যকারিত্বেন বন্বলঙ্কারধবনেরপি জীবিতত্বমৌচিত্যা-- 
ছুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ 

এবমিতিহা সমুখেন প্রতীয়মীনন্য কাব্যাত্মতাং প্রদশ্য স্বসংবিৎসিদ্ধমপ্যেতদিতি 
দর্শয়তি- সরন্বতীতি। বাগ্পা ভগবত্যর্থঃ | বস্তশবেনার্থশব্বং তত্বশবেন চ বস্ত- 

শব ব্যাচ্টে _নিঃম্যন্দমানেতি | দিব্যমানন্দরসং স্বয়মেব প্রস্ম,বানেত্যর্থঃ। যদাহ' 
ভট্টনায়কঃ_ 



.২৮ সটাকলোচনোপেতধবস্ভালোকে " 

সোহর্থো যম্মাৎ কেবলং কাব্যার্থতত্বজ্জৈরেব জ্ঞায়তে । যদি চ 
বাচ্যরূপ. এবাসাবর্থ স্তাত্বদ্বাচ্যবাচকরূপপরিজ্ঞানাদেব ততপ্রতীতিঃ 

স্তাৎ। অথ চ বাচ্যবাচকলক্ষণমা ত্রকৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্বার্থভাবনা- 

বিমুখানাং স্বরশ্রত্যাদিলক্ষণমিবাইপ্রগীতানাং গান্বর্বলক্ষণবিদামগোচর 
এবাসাবর্থঃ)। এবং বাচ্যব্যতিরেকিণে। ব্যঙ্গযস্ত সগ্ভাবং প্রতিপা্ 

প্রাধান্তং তন্তৈবেতি দর্শয়তি - 

সোহর্থস্তদ্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দঘশ্চ কশ্চন। 

যত্বৃতঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ তৌ শব্দার্থে মহাকবেঃ ॥ ৮॥ 

বাঞ্ধেনুদু্ধ এতং হি রসং যদ্ধালতৃষ্ণয়! 
তেন নাস্য সমঃ স স্যাঁদ্ দুহাতে যঘোগিভি হি যঃ ॥ 

তদীবেশেন বিনাপ্যাক্রাত্ত্যা হি যো যোগিভিছ্হাতে । অতএব - 

যং সর্ববশৈলা ঃ পরিকল্পয বংসং মেরো স্থিতে দোঞ্ধরি দোহদক্ষে । 
তাস্বস্তি রত্বানি মহৌষধীশ্চ পৃথপরিষ্টাং দুদুহ ধরিত্রীম্ ॥ 

ইত্যনেন সারা গ্র্যবস্তপাত্রত্বং হিমবত উক্তমূ। “অভিব্যনক্তি পরিস্ক্রস্তমি'তি । 
প্রতিপত্ৃন্ প্রতি সা প্রতিভা নান্মীয়মাঁনা, অপি তু তদাবেশেন ভাসমানেত্যর্থঃ 

যছুক্তমস্মদ্ুপাধ্যায়তট্টতৌতেন _ “নায়কম্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোহহুভবস্তত' ইতি । 
“প্রতিভা” অপূর্বববস্তনিন্মীণক্ষম। প্রজ্ঞা, ভস্যা “বিশেষো” রসাবেশবৈশহসৌন্দর্য্যং 

কাব্যনিন্মীণক্ষমত্বম। যদাহ মুনিঃ- “কবেরন্তর্গতং ভাঁবম্* ইতি। যেনেতি। অভি- 
'ব্যক্তেন শ্ষুরত। প্রতিভাবিশেষণনিমিত্তেন মহাঁকরিত্বগণনেতি যাবৎ ॥ ৬ ॥ 

ইদ্দং চেতি। ন কেবলং 'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব” ইত্যেতংকারিকাস্থচিতৌ 

স্বরূপবিষয়ভেদাবেব, যাঁব্িন্নসামগ্রীবেগ্যত্বমপি বাচ্যাতিরিক্তত্বে প্রমাঁণমিতি যাবৎ । 

বেত ইতি। ন তু ন বেছ্যতে, যেন ন স্যাঁদসাঁবিতি ভাবঃ। কাব্যম্য তব্বভূতো 

'যোহ্থস্তস্য ভাবনা বাচ্যাতিরেকেণানবরতচর্ধ্ণা তত্র বিমুখানাম্। স্বরাঃ ষড়জাদয়ঃ 

সপ্ত । শ্রুতির্নাম শবস্য বৈলক্ষণ্যমাব্রকারি যন্ত্পান্তরং তৎপরিমাণা স্বরতদস্তরালো- 

ভয়ভেদকল্পিত। ঘ্বাবিংশতিবিধা। আদিশবেদে জাত্যংশক গ্রামরাঁগভাষাঁবিভাষান্তর- 

ভাষাদেনী মার্গা গৃহান্তে | প্রকুষ্টং গীতং গাঁনং যেষাং তে প্রগীতাঃ, গাতুং বা প্রারৰা 

ইত্যাদি কর্মণি ক্তঃ | প্রারস্তেগ চাঁ্র ফলপর্য্যস্ততা লক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥ 

এবমিতি। স্বরূপভেদেন ভিন্রসা মগ্রীজ্ঞেয়ত্বেন চেত্যর্থঃ| প্রত্যভিজ্ঞেয়াবিত্য- 



প্রথমোদৃছযোতঃ ২৯, 

ব্যঙ্গ্যোবহ্থস্তদ্যযক্তিসামর্থ্যষোগী শব্দশ্চ কশ্চন, ন শব্মাত্রমূ।, 
তাবেব শব্দার্থৌ মহাকবে; প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ। ব্যঙ্গ্যব্যগ্কাভ্যামেব 
সুপ্রযুক্তাভ্যাং মহাঁকবিত্বলীভে। মহাঁকবীনাং, ন্ বাচ্যবাচকরচনা-. 
মাত্রেণ। ইদানীং ব্যঙ্গব্যঞ্জকয়োঃ প্রাধান্যেহপি যদ্বাচ্যবাচকাঁবেব 
প্রথমমুপাদদতে কবয়স্তদপি যুক্তমেবেত্যাহ - 

আলোকার্থা যথা দীপশিখায়াং যত্ববাঞ্জনঃ। 
তছুপায়তয়! তদ্ধদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥ ৯ ॥ 

যথা হ্যালোকার্থা সন্নপি দীপশিখায়াং যত্ববাঞ্জনো ভবতি তছৃপা-- 

য়তয়া। নহি দীপশিখামস্তরেণাঁলোকঃ সম্ভবতি। তদ্বদ্যজ্যমর্থং 
প্রত্যাদূতো জনো৷ বাচ্যেহর্থে যত্ুবান্ ভবতি। অনেন প্রতিপাদকন্ত 
কবেব্যঙ্গযমর্থং প্রতি ব্যাপারো দ্িতঃ | 

প্রতি পাগ্স্তাপি তং দর্শয়িতৃমাহ _ 

যথা পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে। 
বাচ্যার্থপৃবিক তদ্বৎ প্রতিপত্তস্ বন্তনঃ ॥ ১০ ॥ 

হার্থে কত্যঃ সর্ব্বো হি তথা যততে ইতীয়তা প্রাধান্তে লোকসিদ্ধত্বং প্রমাণ উক্তমূ। 
নিয়োগার্থেন চ ৮ রে উক্তঃ। প্রত্যভিজ্ঞেয়শব্দেনেদমাহ-_- 

তু জাতু জায়েত কম্যচিৎ প্রতিভাবতঃ» 

ইতি নয়েন যদ্যপি 8৭1 তথাপীদমিথমিতি সির নিরূপ্যমাণং 
সহত্শাখী ভবতি যথোক্তমস্মতপরমগ্ডরুভিঃ শ্রীমঘ্রংপলপাদৈঃ_ 

তৈস্তৈরপ্যুপযাঁচিতৈরুপনতস্তন্ব্যাঃ স্থিতোইপ্যন্তিকে 

কান্তে! লোকসমান এবমপরিজ্ঞাতো ন রম্তং যথা । 

লোকশ্যৈষ তথ! নবেক্ষিতগুণঃ স্বাক্সীপি বিশ্বেশ্বরো 

নৈবালং নিজবৈভবায় তদিয়ং তৎপ্রত্যতিজ্ঞোদিতা৷ ॥ ইতি ॥ 

তেন জ্ঞাতন্যাপি বিশেষতে। নিরপণমনুসন্ধাণাত্মকমত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্, ন তু তদেবেদ- 

মিত্যেতাবন্মাত্রম। মহাকবেরিতি। যো মহাকবিরহং ভূয়াসমিত্যাশান্তে । এবং 

ব্ঙ্যপদার্ঘস্য ব্যঞ্ককম্য শব্দশ্ চ প্রাধান্তং বদতা ব্যাঙ্গ্যব্যপ্রকভাবস্যাপি প্রাধাস্থমুক্ত- 

মিতি ধ্বনতি ধবহ্যতে ধবননমিতি ত্রিতয়মত্যুপপন্নমিত্যুক্তং ॥ ৮ ॥ 



২৩০ সটীকলোচনোপেতধ্বস্তালৌহে- 

যথা হি পদার্থঘারেণ বাক্যার্থাবগমস্তথা বাচ্যার্থপ্রতীততিপুবিবকা 
ব্যঙ্য্তার্থস্ত প্রতিপত্তিঃ। ইদানীং বাচ্যার্থপ্রতীত্তিপূর্ববকত্বেহপি 
ততপ্রতীতের্যযঙ্গ্যস্তার্থন্ত প্রাধান্তাং যথা ন ব্যধলুপ্যতে তথা দর্শয়তি - 

্বসামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থং প্রতিপাদয়ন্। 
যথা ব্যাপারনিষ্পন্তৌ পদার্থো ন বিভাব্যতে ॥ ১১॥ 

যথা স্বসামর্থাবশেনৈব বাক্যার্থং প্রকাশয়ন্নপি পদার্থো ব্যাপার- 
নিষ্পতৌ ন ভাব্যতে বিভক্ততয়] । 

তদ্বৎ সচেতসাং সোহর্থো বাচ্যার্থ বিমুখাত্মনাম্। 
বুদ্ধো তত্বার্থদণিম্তাং ঝটিত্যেবাবভাসতে ॥ ১২ ॥ 

ননু প্রথমোপাদীয়মানত্বাদবাচ্যবাচকততভ্তাবশ্যৈব প্রাধশন্যমিত্যাশঙ্ক্যোপায়ানামেব 

প্রথমমুপাদাঁনম্ ভবতীত্যভিপ্রায়েণ বিরুদ্ধোইয়ং প্রাধান্যে সাধ্যে হেতুরিতি দর্শয়তি 
ইদানীমিত্যাদিন। । আলোকনমাঁলোকঃ ; বনিতীবদনারবিন্দাদিবিলোকনমিত্যর্থঃ। 
তত্র চোপায়ো দীপশিখা ॥ ৯ ॥ 

প্রতিপদিতি ভাবে স্কিপ । “তন্ বস্তন' ইতি ব্যঙ্গ্যরূপস্য সাঁরশ্বেতার্থঃ ৷ অনেন 

ক্লোকেনাত্যন্তসহৃদয়ো যো! ন ভবতি ত্যৈষ ক্ষুটসংবেগ্য এব ক্রমঃ | যথাত্যন্তশব্দ- 

বৃস্তজ্ঞো যো ন ভবতি ত্য পদীর্ঘবাক্যার্থক্রমঃ | কাষ্ঠাপ্রাপ্তসহৃদয়ভাবন্য তু 
বাক্যবৃত্তকুশলম্যেব সন্নপি ক্রমোইভ্যন্তান্ুমীনাঁবিনীভাবস্থত্য!দিবদসংবেদ্ধ ইতি 

দশিতম্ ॥ ১০ ॥ 
ন ব্যালুপ্যত ইতি । প্রাধান্তাদেব তৎপর্যস্তান্ুদরণরণরণকত্বরিত মধ্যে বিশ্রান্তিং 

'ন কুর্ববত ইতি ক্রমশ্য সতোইপ্যলক্ষণৎ প্রাধান্তে হেতুঃ। স্বসামধ্যমাকাজ্ফাযোগ্যতা- 

সন্িধয়ঃ। বিভাব্যত ইতি । বিশব্দেন বিভক্ততোক্তা, বিভক্ততয়। ন ভাব্যত ইত্যর্থঃ | 

অনেন বিদ্ভমান এব ক্রমো ন সংবেছযত ইত্যুক্তমূ। তেন যতস্ফোটাভিপ্রায়েণাসন্নেব 
ক্রম ইতি ব্যাঁচক্ষতে তৎ প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব | বাঁচ্যেই্থে বিমুখো বিশ্রাত্তিনিবন্ধনং 
পরিতোষমলভমান আত্ম! হৃদয়ং যেষামিত্যনেন সচেতপামিত্যন্যৈবার্ধো২ভিব্যক্তঃ | 

সহৃদয়ানামেব তর্থ্যয়ং মহিমাস্ত, ন তু কাব্যস্যাসৌ কশ্চিদতিশয় ইত্য'শঙ্ক্যাৎ_ 

এঅবভাদত ইতি । তেনাত্র বিভক্ততয়া ন ভাসতে, ন তু বাচ্যন্ত সর্ব্বঘৈবানবভাসঃ। 

'অতএব তৃতীয়োদ্দ্যেতে ঘটপ্রদীপদৃষ্টান্তবলাদ্ঙ্গ্যপ্রতীতিকালেইপি বাচ্যপ্রতীতির্ন 
"বিঘটত ইতি যদ্ক্ষ্াতি তেন সহান্য গ্রন্থন্য ন বিরোধঃ ১১. ১২ 



প্রথমোদৃভোতঃ ৩১ 

এবং বাচ্যব্যতিরেকিণে! ব্যঙ্গযস্তার্থন্য সন্ভাবং প্রতিপাস্ প্রকৃত 

উপযোজয়ান্নাইএ 
যাত্রার্ঘঃ শব্দে বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতম্বার্থে৷। 
ব্যঙকক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি স্রিভিঃ কথিতঃ ॥ ১৩ ॥ 

যত্রার্থো বাচ্যবিশেষঃ বাচকবিশেষঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙক্তঃ স 
কাব্যবিশেষো ধ্ৰনিরিতি। অনেন বাচ্যবাচকচারুত্বহেতুভ্য উপমা- 
দিভ্যোইনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব ধ্বনেবিষয় ইতি দর্শিতম্। যদপুযুক্তম্ 

সত্ভাবমিতি। সত্তাং সাধৃতাবং প্রাধান্তৎ চেত্যর্থঃ ৷ দ্বয়ং হি প্রতিপিপাঁদঘ্ি- 

ধিতমৃ। প্রকৃত ইতি লক্ষণে । উপযৌজয়ন্ উপযোগং গময়ন্। তমর্থমিতি 
চাঁয়মুপযৌগঃ 1 স্বশব্দ আগ্মবাঁচী। স্বশ্টার্থশ্চ তৌ স্বার্থে তৌ গুণীকৃতৌ যাঁভ্যাঁম্; 
যথাঁসংখ্যেন তেনার্থো। গুণীকৃতাত্বা, শব্দে গুণীকৃতাঁভিধেয়ঃ| তমর্থমিতি। “দরম্বতী 

স্বাছু তদর্থবস্ত” ইতি যছুক্তমূ। ব্যঙ.ক্তঃ গোঁতয়তঃ ৷ ব্যঙক্তঃ ইতিদ্বিবচনেনেদ- 

মাহ--যছ্যপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে শব্দ এব ব্যঞ্শকন্তথাপ্যর্থশ্যাপি সহকারিতা৷ ন ক্রুট্যতি, 

অন্তথা অজ্ঞাতার্থোপি শবস্তদ্যগ্রকঃ স্যাৎ। বিবক্ষিতান্যপরবাঁচ্যে চ শবশ্যাঁপি 

সহকারিত্ব ভবত্যেব, বিশিষ্টশব্দাভিধেয়তয়৷ বিন তন্যার্থস্যাব্যঞকত্বাদিতি সর্বত্র 
শ্দার্থয়োরুভয়োরপি ধবননং ব্যাবারঃ। তেন যদ্ভট্টনায়কেন দ্বিবচনং দূষিতং 
তদ্গজনিমীলিকয়ৈব । অর্থঃ শবে! বেতি তু বিকল্পাভিধানং প্রাধান্যাঁভিপ্রায়েণ। 
কাব্যঞ্চ তথ্বিশেষ্চাঁসৌ। কীব্যম্তয বা বিশেদঃ। কাঁব্যগ্রহণী দৃগ্ুণীলফষারোপস্কৃত- 
শানবীর্ঘপৃষ্ঠপাঁতী ধ্বনিলক্ষণ “আত্মে'ত্যুক্তম। তেনৈতন্নিরবকাশং শ্তার্থাপত্বাবপি 
ধ্বনিব্যবহীরঃ স্যার্দিতি। যচ্চোক্তম্-_ চীরুত্বপ্রতীতিস্তহিকাব্যস্থাত্রা স্যাৎঃ, ইতি 
তদঙ্গীকুর্ম এব । নামি খন্বয়ং বিবাঁদ ইতি। যচ্চোক্তম্_ “চাঁরুণংপ্রতীতির্যদি কাব্যাত্ম। 
প্রত্যক্ষার্দিপ্রমাণাদপি সা ভবন্তী তথা স্যাৎ, ইতি । তত্র শব্দার্থময়কাব্যাত্সীভি- 
ধানপ্রস্তাবে ক এব প্রপঙ্গ ইতি ন কিঞ্চিদেতৎ। স ইতি। অর্থো বা শব্দো বা, 
ব্যাপারে বা । অর্থোপি বাঁচ্যে! বা ধবনতীতি, শব্বোহপ্যেবম্। ব্যক্দ্ে। ব। ধবন্তত 

ইতি ব্যণপারো৷ বা শব্দার্থয়োর্ধননমিতি। কারিকয়। তু প্রাধান্যেন সমুদায় এব 

কাব্যরূপো মুখ্যতয়৷ ধবনিরিতি প্রতিপাঁদিতম্। বিভক্ত ইতি । গুণালঙ্কারাঁণাঁং বাচ্য- 
,বাঁচকভাঁবপ্রাণত্বাৎ । অশ্য চ তদস্তব্যঙ্যব্যগ্ককভাঁবসা রত্বান্নাশ্ তেন্তর্ভীব ইতি । 
'অনস্তত্র ভাবে। বিষয়শব্দার্থঃ। এবং তত্যতিরিক্তঃ কোৎয়ং ধবনিরিতি নিরাককতমূ। 



৩২ সটিকলোচনোপেতঘ্বহ্ঠালোকে 

'প্রসিদ্ধপ্রস্থানাতিক্রমিণো মার্গহ্য কাব্যত্বহানেধ্বনি্নাস্তি” ইতি, 
তদপ্যযুক্তম। যতো! লক্ষণকৃতামেব স কেবলং ন প্রসিদ্ধ: লক্ষ্যে তু. 
পরীক্ষ্যমাণে স এব সহ্দয়হৃদয়াহ্লাদকারি, কাব্যতত্বম। ততোহন্য- 

চ্ত্রমেবেত্যগ্রে দর্শযিষ্যামঃ। যদপুযুক্তম্-_ 'কামনীয়ক মনতিবর্তমানস্ত 
তস্তোক্তালঙ্কারাদিপ্রকারেঘস্তর্ভাবঃ ইতি, তদপ্যসমীচীনম্; বাচ্য- 
বাচকমাত্রাশ্রয়িণি প্রস্থানে ব্যঙ্গ্যব্যঞকসমাশ্রয়েণ ব্যবস্থিতত্ত ধ্বনেঃ 

কথমন্তর্ভাবঃ বাচ্যবাচকচারুত্বহেতবে৷ হি তন্তাঙ্গভূতাঃ, স ত্বঙ্গিবপ 
এবেতি প্রতিপাদয়িস্তমাণত্বাৎ। পরিকরগ্সোকশ্চাত্র-_ ূ্ 

ব্যঙ্গ্যব্যগ্কসন্বন্ধ নিবন্ধনতয়া ধবনেঃ। 
বাচ্যবাচকচারুত্বহেত্বস্তঃপ[তিতা কুতঃ ॥ 

নন্থু যত্র প্রতীয়মানস্থার্থম্ত বৈশছ্েনাপ্রতীতিঃ স নাম মা ভূ ধবনে- 
বিষয়ঃ যত্র তু প্রতীতিরস্তি, যথা-_ সমাসোক্তযাক্ষেপান্থক্তনিমিত্ত 

লক্ষণকৃতামেবেতি । লক্ষণকারী প্রসিদ্ধতা বিরুদ্ধো হেতু* তত এব হি যত্বেন 
লক্ষণীয়তা । লক্ষ্যে ত্বপ্রসিদ্ধত্বমসিদ্ধো হেতুঃ | যচ্চ নৃত্তগীতাদিকল্পং, তৎ কাব্যস্তয 

ন কিঞ্চিং। চিত্রমিতি। বিশ্ময়কদ্বৃত্তাদিবশাৎ, ন তু সহ্ৃদয়াভিলষণীয়চমৎকার- 

সাররপনিংম্যন্দময়মিত্যর্থঃ | কাঁব্যান্থকারিত্বাদ্বা চিত্রমূ, আঁলেখমাত্রত্বাদা, কলামাত্র- 
ত্বাা। অগ্র ইতি। 

প্রধানগুণভাবাত্যাং ব্যঙ্যন্যৈবং ব্যবস্থিতমূ। 
দ্বিধা কাব্য ততোহন্তপ্তত্বচ্চিব্রমভিধীয়তে ॥ 

ইতি তৃতীয়োদৃগ্োতে বক্ষ্যতি। পরিকরার্থং কারিকার্থস্তাধিকাবাঁপং কত্ত, শ্লৌকঃ 
পরিকরঙ্লোকঃ| যত্রেত্যলঙ্কারে। বৈশছ্যেনেতি। চারুতয়া ক্ফুটতয়া চেত্যর্থঃ। 

অভিহিতমিতি ভৃতপ্রয়োগ আদে ব্যডক্ত ইত্যম্ ব্যাখ্যাতত্বাৎ। গুণীকৃতাস্তেতি। 
আত্্েত্যনেন স্বশবন্তার্থো ব্যাখ্যাতঃ | ন চৈতদিতি। ব্ন্গ্ন্ত প্রাধান্তমূ। প্রাধান্তিং 
চ য্্যপি জ্ঞপ্চৌ ন চকাস্তি, “বুদ্ধ তব্বাবভাসিন্তাম্” ইতি নয়েনাখগুচর্বপাঁবিশ্রান্তেঃ, 

তথাপি বিবেচকৈজীবিতান্বেষণে ক্রিয়মাণে যদ] ব্যঙ্্যোহর্থঃ পুনরপি বাচ্যমেবাহু- 

প্রীণয়ন্নান্তে তদ1 তদ্দুপকরণত্বাদেব তশ্যালঙ্বারতা । ততে। বাচ্যাদেব তদ্ুপস্কতা- 

চ্চমৎকারলাঁভ ইতি। . যচ্যপি পর্য্যস্তে রসধ্বনিরন্তি, তথাপি মধ্যকক্ষানিবিষ্টোহপ্পো। 



প্রথমোদৃগোতঃ ৩৩ 

বিশেষোক্তিপর্যায়োক্তাপহুতিদীপকসঙ্করালঙ্কারাদৌ, তত্র ধ্বনেরস্ত- 
ভাবে ভবিষ্যতীত্যাদি নিরাকর্ত মভিহিতম্- 'উপসর্নীকৃতন্বার্থো? 
ইতি। অর্থে গুণীকৃতাত্মা, গুনীকৃতাভিধেয়ঃ শব্দো৷ বা ঘত্রার্থাস্তরমভি- 

ব্যনক্তি সধ্বনিরিতি। তেষু কথং তন্যান্তর্ভাবঃ। ঝ্ঙ্গযপ্রাধান্যে হি 
ধ্বনিঃ। ন চৈতৎ সমাসোক্ত্যাদিতস্তি। সমাসোক্তৌ তাবৎ-_ 

উপোটরাগেণ বিলোলতারকং 

তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্। 
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়! 

পুরোহপি রাগাদগলিতং ন লক্ষিতম্ ॥ 

ব্যঙ্গ্যোইর্ঘো ন রসোন্মথী ভবতি ; স্বাতন্ত্র্েণাপি তু বাচ্যমেবার্থং সংস্কর্ত,ং ধাবতীতি 
গুণীভৃতব্যঙ্গ্যতোক্তা সমাসোক্তাবিতি । 

যত্রোক্ো। গম্যতেইন্যোইর্থস্তৎসমানৈবিশেষণৈঃ | 
সা! সমাসোক্তিরুদিতা সংক্ষিপ্তার্থতয়। বুধৈঃ ॥ 

ইত্যত্র সমাসৌকের্লক্ষণত্বরূপং হেতুর্নাম তন্নির্বচনমিতি পাদচতুষ্টয়েন ক্রমাহুক্তম্। 

উপোটো রাগঃ সান্ষ্যোখ্রুণিমা প্রেম চ যেন। বিলোলাস্তারকা জ্যোতীংষি নেত্র- 
ব্রিভাগাঁশ্চ যত্র। তথেতি ঝটিত্যেব প্রেমরভসেন চ। গৃহীতমাভাসিতং পরিচ্দ্ষিতু- 
মাক্রান্তং চ। নিশায়। মুখং প্রারস্তে৷ বদনকোকনদং চেতি। যথেতি। ঝটিতিগ্রহণেন 
প্রেমরভসেন চ। তিমিরং চাংশ্ুকাশ্চ সুক্্াংশবস্তিমিরাংশুকং রশ্মিশবলীরুতং তমঃ- 

পটলং, তিমিরাংস্তকং নীলজাঁলিকা নবোটাপ্রোটবধূচিত৷ ৷ রাগাদ্রক্তত্বাৎ সন্ধ্যা- 
কতাদনস্তরং প্রেমরূপাচ্চ হেতোঃ পুরোখপি পূর্বস্যাং দিশি অগ্রে চ। গলিতং 
প্রশান্ত, পতিতং চ। রাত্র্যা করণভূতয়। সমস্তং মিশ্রিতম্, উপলক্ষণত্বেন বা। ন 
লক্ষিতং রাক্রিপ্রারস্তোৎসাবিতি ন জ্ঞাতম্, তিমিরসংবলিতাংশুদর্শনে হি রাত্রিমুখ- 
মিতি লোকেন লক্ষ্যতে ন তু স্ষুট আলোকে । নায়িকাপক্ষে তু তয়েতি কর্তৃপদম্। 
রাক্রিপক্ষে তু অপিশব্দো লক্ষিতমিত্যস্যানত্তরঃ | অত্র চ নাঁয়কেন পশ্চাদগতেন 
চষ্বনোপক্রমে পুরেো। নীলাংশ্ুকম্ত গলনং পতনম্। যদি বা 'পুরোহগ্রে নীয়কেন 
তথা গৃহীতং মুখমি”তি সন্বন্ধঃ ৷ তেনাব্র ব্যঙ্গ্যে প্রতীতেইপি ন প্রাধান্তম। তথা' 
হি নায়কব্যবহারো নিশীশশিনাবেব শৃঙ্গারবিভাবরূপৌ। সংস্র্রবাপোধলক্কারতাং- 

৩ 



ইত্যাদৌ ব্যঙ্গযেনানগতং বাচ্যমেব প্রাধান্েন প্রতীয়তে সমারোপিত 
নায়িকানায়কব্যবহারয়োনিশাশশিনোরেব বাক্যার্থত্বাৎ। আক্ষেপেহপি 

ব্যঙ্গ্যবিশেষাক্ষেপিণোহপি বাচ্যন্তৈৰ চারুত্বং প্রাধান্তেন বাক্যার্থ 
আক্ষেপোক্তিসামর্ধ্যাদেব জ্ঞায়তে। তথা হি-তত্র শব্দোপাবটো 

ভজতে, ততস্ত বাচ্যা্দিভাবীভূতাদ্রসনিং্যন্দঃ ৷ যস্ত ব্যাচষ্টে-_ তয়! নিশয়েতি 
কর্তুপদৎ, ন চাচেতনায়াঃ কর্তৃত্বমুপপন্নমিতি শবেনৈবাত্র নায়কব্যবহার উন্নীতো২- 

ভিধেয় এব, ন ব্যঙ্গ্য ইত্যত এব সমাঁসৌক্তিঃ ইতি। স প্রকৃতমেব গ্রন্থার্থমত্য- 
জদ্যঙ্গেনানুগতমিতি । একদেশবিবন্তি। চেখং রূপকং স্যাৎ, 'রাজহংসৈরবীজ্যন্ত 

শরদৈব সরোনৃপাঃ ইতিবৎ, ন তু সমাসোক্তিঃ, তুল্যবিশেষণাভাবাৎ । গম্যত 
ইতি চাঁনেনাভিধাব্যাপারনিরাসাদিত্যলমবণস্তরে বহুনা। নায়িকায়া নীয়কে যে৷ 
ব্যবহাঁরঃ স নিশায়াঃ সমারোপিতঃ ; নায়িকাঁয়াং নায়কস্য যো ব্যবহারঃ স শশিনি 

সমারোৌপিত ইতি ব্যাখ্যানে নৈকশেষপ্রসঙ্গং । আপেক্ষ ইতি । 
প্রতিষেধ ইবেষ্টস্য যো বিশেষাঁভিধিৎসয়]। 
বক্ষ্যমাণোক্তবিষয়: স আক্ষেপে। দ্বিধ। মতঃ ॥ 

'তত্রান্োৌ। যথা _-অহং ত্বাং যদি নেক্ষয় ক্ষণমপুযুৎসুকা ততঃ। 
ইয়দেবাস্তোইন্তেন কিমুক্তেনী প্রিয়েণ তে ॥ 

ইতি কক্ষ্যমাণমরণবিষয়ো নিষেধাত্বাক্ষেপঃ | তত্রেয়দত্তিত্যেতদেবাত্র অিয়ে 
ইত্যাক্ষিপৎ সচ্চারুত্বনিবন্ধনমিত্যাক্ষেপ্যেণাক্ষেপকমলম্কৃতং সৎ প্রধানম্। উক্তবিষয়স্ত 
যথা মমৈব _ 

ভে! ভোঃ কিং কিমকাগ্ড এব পতিতন্ত্রং পান্থ কান্তা৷ গতিঃ 

তত্তাদৃকৃতৃষিতশ্য মে খলমতিঃ সৌইয়ং জলং গৃহতে । 

অস্থানোপনতামকালহুলভাং তৃষণাং প্রতি ক্রুধ্য ভোঃ 

ব্রলোক্য প্রথিতপ্রভাবমহিম। মার্গঃ পুনর্মীরবঃ ॥ 

'অত্র কশ্চিং সেবক: প্রাঞ্চ: প্রাপ্তব্যমন্মীৎ কিমিতি ন লভ ইতি প্রত্যাশীবিশশ্যমান- 
হাদয়ঃ কেনচিদমুনাক্ষেপেণ প্রতিবোধ্যতে । তত্রাক্ষেপেণ নিষেধরূপেণ বাচ্যশ্ৈ- 

বাসংপুরুষসেবাতদৈফল্যতৎকতোধেগাত্বনঃ শান্তরসস্থা়িভূতিনির্ধেদবিভাবরূপতয়। 
চমত্কৃতিদায়িত্বম। বামনম্য তু 'উপমানাক্ষেপ ইত্যাক্ষেপলক্ষণম্। উপমানন্থয 
চন্দ্রীদেরাক্ষেপঃ ; অদ্মিন্ সতি কিং ত্বয়া কৃত্যমিতি ; বথা- 
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ববিশেষাভিধানেচ্ছয়৷ প্রতিষেধরূপো য আক্ষেপঃ স এব ব্যঙ্গ্য- 
বিশেষমাক্ষিপনুখ্যং কাব্যশরীরম্। চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা হি বাচ্য- 
'বাঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্তবিবক্ষা । যথা _ | 

অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্ভৎপুরঃসরঃ। 
অহো! দৈবগতিঃ কীদৃক্তথাপি ন সমাগম ॥ 

অত্র সত্যামপি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতৌ বাচ্যস্তৈব চারুত্বমুৎকর্ষবদিতি তন্তৈব 
প্রাধান্তবিবক্ষা। ৷ 

তন্তাস্তন্ুখমস্তি সৌম্যস্থভগং কিং পার্ববণেনেন্দুন। 
সৌন্দর্য্যস্য পদং দৃশৌ যদি চ তৈঃ কিং নাম নীলোৎপলৈঃ। 
কিং বা কোমলকান্তিভিঃ কিশলয়ৈঃ সত্যেব তত্রাধরে 
হী ধাতুঃ পুনরুক্তবস্তরচনা রস্তেষপূর্বেরা গ্রহঃ ॥ 

অত্র ব্যঙ্গযোইপুযুপমার্থো বাচ্যন্যৈবোপস্কুরুতে । কিং তেন রুত্যমিতি ত্বপহস্তনারূপ 
আক্ষেপ! বাঁচ্য এব চমৎকারকারণম্। যদি বৌপমানস্যাক্ষেপঃ সামর্ঘ্যাদাকর্ষণমূ। 
যথা -- 

এন্দরং ধনুঃ পাঁওুপয়োধরেণ শরদ্দধানা্রনথক্ষতাভম্। 
প্রসাদয়ন্তী সকলঙ্কমিন্দুং তাঁপং রবেরভ্যধিকং চকার ॥ 

ইতঃব্রের্যাকলুষিতনায়কান্তরমুপমানমাক্ষিগ্তমপি বাচ্যার্থমেবাঁলঙ্করোভীত্যেষা তু 
সমাসৌক্তিরেব । তদাহ-চীরুত্বোৎকর্ষেতি। অব্রৈব প্রসিদ্ধং দৃষ্টান্তমাহ _ অন্থ- 

'বলাগবতীতি। তেনাক্ষেপপ্রমেয়সমর্থনমেবাপরিপমাপ্তমিতি মন্তব্যম্। তত্রোদাহরণত্বেন 

সমীসোক্তিঙ্লোকঃ পঠিতঃ ৷ অহো৷ দৈবগতিরিতি | গুরুপারতন্থ্যাদিনিযিতোৎসমাগম 

ইত্যর্থঃ। তশন্যৈবেতি। বাঁচ্যশ্যৈেবেতি যাঁবৎ। বামনাভিপ্রায়েণায়মাক্ষেপঃ, 
ভামহাভিপ্রায়েণ তু সমাসৌক্তিরিত্যমুমাঁশয়ং হৃদয়ে গৃহীত্বা সমীসোক্ত্যাক্ষেপয়োঃ 
যুক্যেদমেকমেবোদীহরণং ব্যতরদ্ গ্রন্থকং। এষাঁপি সমাসোিরাস্ত অক্ষেপো বা, 
কিমনেনাম্মাকম্। সর্ববথালঙ্কারেষু ব্যঙ্যং বাচ্যে গুনীভবতীতি নঃ সাধ্যমিত্যত্রা- 
'শয়োৎত্র গ্রন্থে২স্মদৃগুরুতিনিরূপিতঃ | 

এবং প্রীধান্তবিবক্ষা য়াং দৃষটান্তযুক্তা। ব্যপদেশোইপি প্রাধান্তকৃত এব ভবতীত্যত্র 
দৃষ্টান্ত, ত্বপরপ্রসিদ্ধমাহ্ - যথা চেতি | উপমাঁয়া ইতি । উপমানোপমেয়ভাবশ্যেত্যর্থঃ | 
'তয়েত্যুপময়া । দীপকে হি 'আদিমধ্যান্তবিষয়ং ব্রিধ। দীপকমিম্ততে' ইতি লক্ষণম্। 
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বথা চ দীপকাপহত্যাদৌ বাঙ্যত্বেনোপমায়াঃপ্রতীতাবপি প্রাধান্যেনা- 
বিবক্ষিতত্বান্ম তয়া ব্যপদেশত্তদ্দত্রাপি ভ্রষ্টব্যম। অনুক্তনিমিত্তায়া- 

মপি বিশেষোক্কৌ-- 
আহৃতোহপি সহায়ৈঃ ওমিত্যুক্ত! বিমুক্তনিপ্রোহপি । 
গন্ভমনা অপি পথিকঃ সংকোচং নৈব শিথিলয়তি ॥ 

ইত্যাদে ব্যঙ্গযন্ত প্রকরণসামর্থ্যাৎ প্রতীতিমাত্রম্। ন তু ততপ্রতীতি- 

মণি: শাণোলীঢ়ঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতঃ 
কলাশেষশ্ন্ত্রঃ স্থরতমৃদ্িতা বাঁলললন। । 

মদক্ষীণে! নাঁগঃ শরদি সরিদাশ্তানপুলিনা 
তনিয্না শৌভত্তে গলিতবিভবাশ্চাঁধিযু জনাঃ | 

ইত্যত্র দীপনরলতমেব চারুত্বম্। “অপহৃ,তিরভীক্ম্য কিঞ্চিদন্তর্গতোপমা” ইতি । 

তত্রাপহ,ত্যৈব শোভা | যথা 
নেয়ং বিরতি ভূঙ্গালী মদেন মুখরা মুন্ছঃ। 
অয়মাকত্যমাণস্য কন্দর্পধনুষো ধ্বনিঃ ॥ ইতি ॥ 

এবমাক্ষেপং বিচার্য্যোৌদৃদেশক্রমেণৈব প্রমেয়ান্তরমাহ _ অনুক্তনিমিতীয়ামিতি। 
একদেশশ্য বিগমে যা গুণান্তরসংস্ততিঃ | 

বিশ্ষপ্রথনীয়াসৌ বিশেষোক্তিরিতি স্মৃতা । 

যথা স একক্্রীণি জয়তি জগন্তি কুম্থমীযুধঃ। 
হরতাপি তন্ুং বন্য শঙ্গুনা ন হতং বলম্ ॥ 

ইয়ং চাচি্ত্যনিমিত্তেতি নাশ্তাং ব্যঙ্গযস্য সপ্ভাবঃ | উক্তনিমিত্তায়ামপি বস্ত- 

স্বভাবমাত্রত্বে পর্য্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্্যসস্ভাবশঙ্কা । যথা - 

কর্পুর ইব দগ্ষোংপি শক্তিমান যো৷ জনে জনে । 

নমৌহিস্তবার্যবীর্যায় তন্মৈ কুহুমধন্বনে ॥ 
তেন প্রকারদয়মবধী্য্য তৃতীয়ং প্রকারমাশঙ্কতে _ অনুজনিমিভায়ামপীতি। 

বাঙ্গ্যন্তেতি। শীতরৃতা খন্বাধ্তিরত্র নিমিস্তমিতি ভট্রোনটঃ, তদভিপ্রায়েণাহ-_নত্বত্র 

কাচিচ্চারুত্বনিষ্পত্তিরিতি। যত্ত, রসিকৈরপি নিমিত্তং কল্পিতম্-_কান্তাসমাগমে 

গমনাদপি লঘুতরমুপায়ং স্বপ্নং মন্মানে। নিদ্রীগমবুদ্ধযা সংকোচং নাত্যজৎ' ইতি, 

'তদপি নিমিত্তং চারুত্বহেতুতয়া ন্ালফারবিভ্তিঃ কল্লিতমূ, অপি তু বিশেষোক্তিভাগ, 
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নিমিত্বা কাচিচ্চারুতবনিষ্পত্তিরিতি ন প্রাধান্থম।? পর্ধ্যায়োক্রেইপি 
যদি প্রাধান্তেন ব্যঙ্গ্যত্বং তন্তবতু নাম তন্য ধ্বনাবন্তুর্ভাবঃ। ন তু ধবনে- 

স্তত্রান্তর্ভাব১ তন্ত মহাবিষয়তেনাঙ্গিত্বেন চ প্রতিপাদয়িষ্মাণত্বাৎ। 

ন পুনঃ পর্য্যায়োক্তে ভামহোদাহৃতসদৃশে ব্যঙ্গযশ্যৈব প্রাধান্তাম্। 
বাচ্যন্ত তত্রোপসর্জনাভাবেনাববিক্ষিতত্বাৎ। অপহ্ুুতিদীপকয়োঃ 

এব ন শিথিলয়তীতোবভূ তোইভিব্যজ্যমাননিমিত্বোপস্কৃতশ্টারুত্বহেতুঃ । অন্তথা তু 

বিশেষোক্তিরেবেয়ং ন ভবেৎ। এবমভিপ্রায়দ্য়মপি সাধারণোক্তয। গ্রন্থরন্নযরূপয়ম 

ত্বৌন্ভটেনৈবাভিপ্রায়েণ গ্রন্থো ব্যবস্থিত ইতি মন্তব্যম। পর্য্যায়োজেখপীতি | 
পর্যযায়োক্তং যদস্কেন প্রকাঁরেণাতিধীয়তে। 
বাচ্যবাঁচকবৃতিত্যাং শৃষ্েনাবগমাত্বন] | 

ইতি লক্ষণমূ। যথা- 

শক্রচ্ছেদদৃচেচ্ছস্য মুনেরুৎপথগাঁমিনঃ | 
রামস্যাঁনেন ধনুষ। দেশিতা ধর্মাদেশন। ॥ ইতি | 

অত্র ভীম্মস্য ভার্গবপ্রভাবাঁভিভাবী প্রভাব ইতি যছ্ভপি প্রতীয়তে, তথাপি 

তৎসহায়েন দেশিতা ধর্মাদেশনেত্য ভিধীয়মানেনৈব কাব্যার্থোইলস্কতঃ। অতএব 
পর্য্যায়েণ প্রকারান্তরেণাবগমাত্মনা ব্যঙ্গেনোৌপলক্ষিতং বদ্যদূভিধীয়তে তদতিষীয়- 
মানযুক্তমেব সৎ পর্য্যায়োক্তমিত্যভিধীয়ত ইতি লক্ষণপদম্, পর্য্যায়োক্তমিতি লক্ষ্য- 

পদম্, অর্থীলঙ্কারত্বং সামান্লক্ষণং চেতি সর্বং যুজ্যতে। যদি ত্বভিধীয়ত ইত্যস্য 
বলাদ্যাখ্যানমভিধীয়তে প্রতীয়তে প্রধানতয়েতি, উদাহ্রণং চ 'ভম ধশ্মি' ইত্যাদি, 
তদালঙ্কারত্বমেব দূরে সম্পন্নমাত্মতায়াং পর্য্যবসানাৎ | তদা চালঙ্কারমধ্যে গণন। 

ন কার্য্যা। ভেদাত্তিরাঁণি চাশ্য বক্তব্যানি। তদাহ- যদি প্রাধান্েনেতি, ধ্বনাবিতি। 

আত্মন্তন্তর্ভাবাদাক্মৈবাঁসো নালঙ্কারঃ শ্যাঁদিত্যর্থঃ। তত্রেতি। যাদৃশোইলঙ্কারত্বেন 
বিবক্ষিতস্তাদৃশে ধ্বনির্ান্তর্ভবতি, না তাঁদৃগত্মাতির্ধবনিরুক্তঃ | ধ্বনিহি মহীবিষয়ং 
স্বর ভাবাদ্যাপকঃ সমন্তপ্রতিট্ঠাস্থানত্বাচ্চাঙ্গী। ন চালঙ্কারো ব্যাপকৌন্তালঙ্কার- 
বৎ। নচা্গী, অলঙ্কার্য্যতন্ত্রত্বাং। অথ ব্যাপকত্বা্গিত্বে তস্যোপগম্যেতে, ত্যজ্যতে 

চালঙ্কীরতা, তর্হাম্মন্নয় এবায়মবলম্্যতে কেবলং মাংসর্য্যগ্রহাৎ পর্যায়োক্তবাচেতি 

ভাবঃ। ন চেয়দপি প্রাজজনৈর্্টমপি তবপ্মাভিরেকধ৮০িতি দর্শ়তি -ন 
পুনরিতি। ভামধস্য যাঁদৃক তদীয়ং রূপমভিমতম্ তাদৃগ্ুদাহরণেন দশিতম্। তত্রাপি 



৩৮ সটীকলোচিনোৌপেতধবন্যালোকে:. 

পুনর্বাচ্যস্ত প্রাধান্থং ব্যঙ্যস্তয চানুষায়িত্বং প্রসিদ্ধমেব। সঙ্করালঙ্কারেহপি 
ব্দালংকারোহলঙ্কারাস্তরচ্ছায়ামনুগৃহাতি, তদা ব্যঙ্গ্যন্ত প্রাধান্তে- 

নাবিবক্ষিতত্বান্ন ধবনিবিষয়ত্বম্। অলঙ্কারছয়সম্ভাবনায়াং তু বাচ্যব্যঙ্গযয়োঃ 

নৈব ব্যঙ্গস্য প্রাধান্তম্ চারুত্বাহেতুত্বাং। তেন তদনুসারিতয়া তৎসদৃশং যছুদা- 

হরণান্তরমপি কল্লযতে তত্র নেব ব্যঙ্যস্ত প্রাঁধান্তমিতি সঙ্গতিঃ | 
যদি তু তদুক্তমুদাহরণমনাদৃত্য “ভম ধম্মিঅ' ইত্যাছ্যুদাহ্রিয়তে তদম্মচ্ছিয্যুতৈব | 

কেবলং তু নয়মনবলম্ব্যাপশ্রবণেনাত্মসংস্কার ইত্যনাঁধ্যচেষ্টিতম্। যদাহুরৈতিহীদিকাঃ 
-_-'অবজ্ঞয়াপ্যবচ্ছাছ্য শৃন্নরকমূচ্ছতি' ইতি | ভামহেন হ্যাদাহতম-_ 

“গৃহ্যেধবন্থ বা নাননং ভুঞ্জ.মহে যদধীতিনঃ | 

বিপ্রা ন ভূঞ্জতে' ইতি 

এতদ্ধি ভগবদাহুদেববচনং পর্য্যায়েণ রসদানং নিষেধতি। যৎ স এবাহ- 
'তচ্চ রসদাননিবৃত্তয়ে' ইতি। ন চাশ্য রসদাননিষেধস্য ব্য্্স্য কিঞ্িচচারুমন্তি; 
যেন প্রীধান্ং শঙ্ক্যেত। অপি তু তদ্বয্োপোদ্বলিতং বিপ্রভোশজনেন বিনা যন্ন; 
ভোজনং তদেবোক্তপ্রকারেণ পর্য্যাঁয়োক্তং সৎ প্রাকরণিকং ভোজনার্ঘমলম্কুরুতে | 

ন হৃশ্য নিবিষং ভোঁজনং ভবত্বিতি বিবক্ষিতমিতি পর্য্যায়োক্তমলঙ্কার এবেতি 

চিরন্তনানীমভিমত ইতি তাৎপর্যম্। অপহ্ু,তিদীপকয়োরিতি। এতৎ পুর্ববমেব, 
নির্ণীতমূ। অতএবাহ- প্রসিদ্ধমিতি। প্রতীতং প্রসাধিতং প্রামাণিকং চেত্যর্থঃ | 

পূর্ব্বং চৈতদুপমাদিব্যপদেশভাঁজনমেব তদ্যথা। ন ভবতীত্যমুয়া ছায়য়। দৃষ্টান্ত- 
তয়োক্তমপুযুদ্দেশক্রমপূরণায় গ্রন্থশযযাং যোজয়িতুং পুনরপুযুক্তং ব্যঙ্গ প্রাধান্তাভাবান্ন 
ধবনিরি'তি | ছায়ান্তরেণ বস্ত পুনরেকমেবোপমায়। এব ব্যঙ্যত্বেন ধনিত্বাশঙ্কনাৎ। 

যত্ত, বিবরণকৃৎ_ দীপকম্য সর্বত্রোপমান্বয়ে৷ নাম্তীতি বহুনোদাহরণপ্রপঞ্চেন 
বিচারিতবা ংস্তদনুপযোগি নিঃস'রং স্থপ্রতিক্ষেপঞ্চ । 

মদো জনয়তি প্রীতিং সানঙ্গং মানভঞ্জনম্। 
স প্রিয়াসঙমোতকণ্ঠাং সাসহাং মনসঃ শুচম্ ॥ ইতি ॥ 

অব্রাপুযুত্তরোত্তরজন্যত্বেইপুযুপমাঁনোপমেয়ভাবস্য স্থকল্পত্বাৎ ৷ ন হি ক্রমিকাঁণাং 

নোৌপমানোপমেয়ভাবঃ। তথাহি- 

রাম ইব দশরথোততুদৃদশরথ ইব রঘুরজো২পি রঘুসদৃশঃ। 
অজ ইব দিলীপবংশশ্চিবরং রামস্য কীতিরিয়ম্॥ 



প্রথমোদৃগ্যোতঃ ৩৯ 

সমং প্রাধান্তম। অথ বাচ্যোপসর্জনীভাবেন ব্যঙ্গাস্ত তত্রাবস্থানং 
তদা সোইপি ধ্বনিবিষয়োইস্ত, ন তু স এব ধ্বনিরিতি বক্ত,ং শক্যম্ 
পর্য্যায়োক্তনিষ্দিষ্টন্তায়াৎ। অপি চ জঙ্করালঙ্কারেইপি চ কচিৎ 

ইতি নন ভবতি। তম্মাৎ ক্রমিকত্বং সমং বা প্রাকরণিকত্বমুপমাৎ নিরুদ্বীতি 
কোহয়ং ত্রাস ইত্যলং গর্দভীদৌহানুবর্তনেন ৷ সঙ্করালঙ্কারেহপীতি ৷ 

বিরুদ্ধালংক্রিয়োল্লেখে সমং তথ্ব-স্ত্যসম্তবে । 
একমত চ গ্রহে হ্যায়দৌষাঁভাবে চ সঙ্করঃ ॥ 

ইতি লক্ষণাদেকঃ প্রকারঃ | যথা মমৈব_ 
শশিবদন] সিতসরসিজনয়ন! সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্। 
গগনজলস্থলসম্ভবহৃগ্ভাকারা ৃত৷ বিধিনা ॥ ইতি ॥ 

অত্র শশী বদনমন্তাঃ তথদ্বা বদনমস্তা ইতি রূপকোপমোল্লেখাদ্ যুগপদ্ দয়াঁসম্তবাঁদেক- 
তরপক্ষত্যাগগ্রহণে প্রমাঁণীভাবাঁৎ সঙ্কর ইতি ব্যঙ্গ্যবাচ্যতায়া এবানিশ্চয়াৎ কা 
ধবনিসস্ভবনা | যোইপি দ্বিতীয়ঃ প্রকার£- শব্দার্থালঙ্কারাণামেকত্রভাব ইতি তত্রাপি 

প্রতীয়মানস্য কা শঙ্কা । যথ1-_স্মর ম্মরমিব প্রিয়ং রময়সে যমালিঙ্গনাৎ ইতি। 

অব্রৈব যমকমুপম! চ। তৃতীয়ঃ প্রকাঁরঃ -যব্রৈকত্র বাঁক্যাংশেংনেকৌহর্থালঙ্কারস্ত- 

ত্রাপি দ্বয়োঃ সাম্যাৎ কন্থ ব্যঙ্গ্যতা যখা_ 
তুল্যোদয়াবসানত্বাদ গতে২স্তং প্রতি ভাম্বতি। 

বাসায় বাঁসরং ক্লান্তো বিশতীব তম গুহাঁম্॥ ইতি ॥ 
অত্র হি স্বামিবিপত্তিসমূচিতত্রতগ্রহণহেবাকিকুলপুব্রকরূপণযেকদেশবিবন্তিরূপকং 

দর্শয়তি। উৎপ্রেক্ষা চেবশবেনোক্তা। তদিদং প্রকারঘয়মুক্তমূ। 
শবার্থবর্ত্যলঙ্কারা বাক্য একত্রবস্তিনঃ | 
সঙ্করশ্চৈকবাক্যাংশপ্রবেশাদীভিধীয়তে ॥ ইতি চ। 

চতুর্থস্ত প্রকার: ত্রানুগ্রাহ্ানুগ্রাহকভাবোইলঙ্কারাণাম্। যথা 

প্রবাতনীলোৎপলনিধিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা । 
তয় গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যন্ততো৷ গৃহীতং হু মগাজনাভিঃ ॥ 

অত্র মৃগাঙ্গনাবলৌকনেন তদবলোকনস্যোপমা যগ্যপি ব্যঙ্গ্যা, তথাপি বাচ্যস্য সা 

সন্দেহালঙ্কারন্যাভ্যুখানকারিণীত্বেনচু গ্রাহকত্বাদ্ গুনীভূতা, অন্ুগ্রাহত্বেন হি সন্দেহে 

পর্যবসানম । যথোক্তম্ - 



৪ সটীকলোচনোপেতধ্ন্তালোকে" 

পরস্পরোপকারেণ যত্রালস্কৃতয়ঃ স্থিতাঃ ৷ 

স্বাতস্ত্রেণাত্মলাভং নে! লভভ্তে সোঁংপি সঙ্করঃ | 

তদাহ--যদালঙ্কার ইত্যাঁদি। এবং চতুর্েংপি প্রকারে ধ্বনিতা নিরারুতা | 
মধ্যময়োস্ত ব্যঙ্গযসস্ভীবনৈব নাস্তীত্যুক্তমূ। আছে তু প্রকারে 'শশিবদনে”-ত্যাদ্যু- 
দাহৃতে কথঞ্চিদস্তি সম্ভাবনেত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি -'অলঙ্কারদঘয়েতি । সমমিতি। 

ঘ্বয়োরপ্যান্দোল্যমানত্বা্দিতি ভাবঃ | নন্ু যত্র ব্যঙ্গযমেব প্রাধান্তেন ভাঁতি তত্র কিং 

কর্তব্যম্। যথা 

হোই ণ গুণাণুরাঁও খলাণ' বরং পসিদ্ধিসরণাণম্। 
কির পহিণুসই সসিমণং চন্দেশ পিআমুহে দিট্ঠে ॥ 

অত্রার্থান্তরস্তাসম্তাবদ্াচ্যত্বেনাভাতি, ব্যতিরেকাঁপহু,তী তু ব্য্গ্যত্বেন প্রধানতয়ে 
ত্যতিপ্রায়েশীশঙ্কতে _ অথেতি। তত্রোত্তরমূ-তদ!1 সো২পীতি। সঙ্করাঁলঙ্কার এবায়ং 
ন ভবতি, অপি ত্বলঙ্কারধ্বনিনামায়ং ধবনেদ্িতীয়ো৷ ভেদঃ। যচ্চ পর্য্য1য়োক্তে নিরূপিতং 
তৎ সর্বমত্রাপ্যম্থসরণীয়ম। অথ সর্বেবষু সঙ্করপ্রভেদেষু ব্যঙ্গাসস্ভাঁবনানিরাসপ্রকীরং 
সাধারণমাহ- অপি চেতি। “কচিদপি সঙ্করালঙ্কারে চে'তি সম্বন্ধ: সর্বভেদভিন্ন 
ইত্যর্থঃ | সঙ্কীর্ণতা হি মিশ্রত্বং লোলীভাবঃ, তত্র কথমেকশ্য প্রাধান্তং ক্ষীরজলবৎ | 

অধিকারাদপেতশ্য বস্তনোইন্তন্য যা স্ততিঃ | 

অপ্রস্ততপ্রশংস। সা ব্রিবিধ৷ পরিকীন্তিতা ॥ 

অপ্রস্ততন্য বর্ণনং প্রস্ততাক্ষেপিণ ইতর্থ্যঃ। স চাক্ষেপত্ত্রিবিধো ভবতি-_সাঁমান্ত- 

বিশেষভাঁবাৎ, নিমিত্তনিমিত্তিভাবাঁৎ, সারপ্যাচ্চ। তত্র প্রথমে প্রকারঘয়ে প্রস্ততা- 

প্রস্ততয়োস্তল্যমেব প্রাধান্তমিতি প্রতিজ্ঞাং করোতি _-অপ্রস্ততেত্যাদিন। প্রাধান্- 

মিত্যন্তেন। তত্র সামান্যবিশেষভাবে২পি ঘয়ী গতিঃ--সামান্যমপ্রীকরণিকং শবে- 
নোচ্যতে, গম্যতে তু প্রাকরণিকো৷ বিশেষঃ স একঃ প্রকারঃ । যথা -. 

অহে। সংসারনৈত্ণ্যমহো। দৌরাত্্যমাপদাম্। 

অহো নিসর্গজিন্বন্য দুরন্ত গতয়ে। বিধেঃ ॥ 
অত্র দৈবপ্রাধান্তং স্ধত্র সামান্তরূপমপ্রস্ততং বর্িতং সৎ প্রকৃতে বস্তনি কাঁপি বিনষ্ট 
বিশেষাত্্নি পর্য্যবস্ততি । তত্রাপি বিশেষাংশশ্য সামান্যেন ব্যাধত্বাৎ ব্যঙ্গ্যবিশেষ- 

বদ্ধাচ্যসামান্তন্তাপি প্রাধান্তম্, ন হি সামান্তবিশেষয়োযুগপৎ প্রাধান্তং বিরুধ্যতে | 
তদ] তু বিশেষোধ্প্রাকরণিকঃ প্রাকরণিকং সামান্তমাক্ষিপতি তদ! ঘিতীয়ঃ প্রকারঃ। 
যথা-- 
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সঙ্করোক্তিরেব ধ্বনিসম্ভাবনাং নিরাকরোতি। অপ্রস্ততপ্রশংসায়া- 
মপি যদা সামাম্যবিশেষভাবান্িমিত্তনিমিত্তিভাবাদ্' অভিধীয়মানম্থা 

প্রস্ততস্ত প্রতীয়মানেন প্রস্ততেনাভিসন্বন্ধঃ: তদাভিধীয়মানপ্রতীয়- 

মানয়োঃ সমমেব প্রাধান্যম্। যদা তাবৎ সামান্থাস্থা প্রস্ততস্তাভিধীয়- 
মানম্ প্রাকরণিকেন বিশেষেণ প্রতীয়মানেন সন্বন্ধস্তদা বিশেষপ্রতীতো 

এতত্তন্ মুখাৎকিয়ংকমলিনীপত্রে কণং পাথসো 

যন্ুক্তামণিরিত্যমংস্ত স জড়ঃ শুন্বন্ যদম্মাদপি । 

অঙ্গুল্যগ্রলঘুক্রিয়া প্রবিলয়িম্তাদীয়মানে শনৈ- 
স্তত্রোডীয় গতো৷ হহেত্যনুদিনং নিদ্রাতি নান্তঃ শুচা ॥ 

অত্রাস্থানে মহত্বসস্তাবনং সাঁমান্তাং প্রস্ততমূ্, অপ্রস্ততং তু জলবিন্দৌ মধিত্বসস্তাঁবনং 
বিশেষরূপং বাচ্যমূ। তত্রাপি সামান্তবিশেষয়োর্চুগপৎ প্রাধান্যে ন বিরোধ 

ইত্যুক্তমূ। এবমেকঃ প্রকারো৷ দ্বিভেদৌইপি বিচারিত:, যদা তাবদিত্যাদিন' 
বিশেষস্যাপি প্রাধান্তমিত্যন্তেন। এতমেব স্যাঁয়ং নিমিত্বনৈমিত্তিকভাবে২তিদিশং- 
স্তস্যাপি দ্বিপ্রকারতাং দর্শয়তি _ নিমিত্তেতি ৷ কদাচিন্নিমিতমপ্রস্ততং সদভিধীয়মানং 

নৈমিত্তিকং প্রস্ততমাক্ষিপতি । যথা- 

যে যাত্ত্যভ্যুদয়ে শ্রীতিং নোভবান্তি ব্যসনেষু চ। 

তে বান্ধবান্তে সুহৃদে। লোকঃ স্বার্পরোহপরঃ ॥ 

অন্রাপ্রস্ততং সুহ্ৃদ্বান্ধবরূপত্বং নিমিত্তং সজ্জনাসক্ঞ্যা বর্ণয়তি নৈমিত্তিকীং শ্রদ্ধে়বচন- 

তাং প্রস্ততামাত্মনোইতিব্যঙক্ত,ম্ ঃ তত্র নৈমিত্তিকপ্রতীতাঁবপি নিমিজ্তপ্রভীতিরেব 
প্রধানীভবত্যন্থপ্রাণকত্বেনেতি ব্যন্ধ্যব্যগকয়োঃ প্রাধান্তম। কদাচিত্ত নৈমিত্তিকম- 

প্রস্ততং বর্ণ্যমানং সৎ প্রস্ততং নিমিত্তং ব্যনক্তি। যথা সেতো -_ 

সগগং অপাঁরিজাঅং কৌথ,হলচ্ছির হিঅং মহুমহস্স উরম্। 
ন্থমরামি মহণপুরওঅমুদ্ধঅন্দং চ হরজড়াপত্তারম্ ॥ 

অত্র জান্ববান্ কৌস্তভলক্মীবিরহিতহরিবক্ষংস্মরণাদিকমপ্রস্ততনৈ মিত্তিকং বর্ণয়তি 

প্রস্ততং বৃদ্ধসেবাচিরজীবিত্বব্যবহারকৌশল্যদিনিমিত্তভৃতং মন্ত্রিতায়ামুপাদেয়মভি- 
ব্যঙজ্ত,ম্। তত্র নিিত্বপ্রতীতাবপি নৈমিত্তিকং বাচ্যতৃতম্ প্রত্যুত তম্নিমিত্তানু- 

প্রাণিতত্বেনোদ্ব,রকন্ধবীকরোত্যাক্সানমিতি সমপ্রধানভৈব বাচ্যব্যজ্যয়োঃ। এবং 
য়ে প্রকারো প্রত্যেকং দ্বিবিধৌ বিচার্য্য তৃতীয়ঃ প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে সারূপ্যলক্ষণঃ। 



৪২ সটীকলোচনোৌপেতধ্বষ্তালোকে 

সত্যামপি প্রাধান্তেন তৎসামান্যেনাবিনাভাবাৎ সামান্স্তাপি প্রাধান্যাম্? 
যদাপি বিশেষস্ত সামান্যনিষ্ঠত্ং তদাঁপি সামান্যন্ত প্রাধান্তে সামান্তে 
সর্বববিশেষাণামন্তর্ভাবাদিশেষস্তাপি প্রাধান্যম্। নিমিত্তনিমিত্তিভাবে 
চীয়মেব যায়ঃ । যদ! তু সারূপ্যমাত্রবশেনা প্রস্ততপ্রশংসায়ামপ্রকৃত- 

প্রকৃতয়োঃ সম্বন্স্তদাপ্যপ্রস্ততস্ত স্বরূপস্তাভিধীয়মানস্ত প্রাধান্তেনা- 

বিবক্ষায়াং ধ্বনাবেবাস্তঃপাতঃ। ইতরথা ত্বলঙ্কারাস্তরমেব। তদয়মত্র 
ংক্ষেপঃ_ 

তত্রাপি ঘো প্রকারো _ অপ্রস্থতাৎ কদাচিদ্বযাঁচ্যাচ্চমৎকারঃ, ব্যঙ্গ্যং তু তন্মুখপ্রেক্ষম। 

যথান্মছুপাধ্যায়ভট্েম্দুরাজন্য _ 
প্রাণা যেন সমপিতাস্তব বলাঁদ্ যেল ত্বমুখাপিতঃ 
ক্কদ্ধে যস্য চিরং স্থিতোঁসি বিদধে য্তে সপর্য্যাঁমপি | 

তশ্যাশ্য স্মিতমাত্রকেণ জনয়ন্ প্রাণাঁপহীরক্রিয়াম্ 

ভ্রাতঃ প্রত্যুপকারিণীং ধুরি পরং বেতাঁল লীলায়ণে ॥ 

অত্র যগ্যপি সারপ্যবশেন কৃতঘ্বঃ কশ্চিদন্তঃ প্রস্তুত আক্ষিপ্যতে, তথাপ্যপ্রস্ততশ্যৈব 
বেতালবৃত্তান্তস্য চমতকাঁরকারিত্বম। ন হাচেতনোঁপালস্তবদসত্তাব্যমানোহয়মর্থো 
নচন হণ ইতি বাচ্যস্যাত্র প্রধানতা। যদি পুনরচেতনাদিনাত্যস্তাসম্ভীব্যমান- 

তদর্থবিশেষণেনীপ্রস্ততেন বণিতেন প্রস্ততমান্ষিপ্যমাণং চমৎকারকরি তদা বন্তধ্বনি- 

রসৌ | যথা। মমৈব- 
ভাবত্রীত হঠাজ্জনন্য হৃদয়ান্তাক্রম্য বন্ন্তয়ন্ 
ভঙ্গীভিবিবিধাভিরা ত্বহৃদয়ং প্রচ্ছাগ্য সংক্রীড়সে । 
স ত্বামাহ জড়ং ততঃ সহৃদয়ম্মস্থত্বদূংশিক্ষিতো। 

মন্যেইমুষ্য জড়াত্মতা স্ততিপদং ত্বসীম্যসম্ভাবনাৎ ॥ 
কশ্চিন্মহাঁপুরুষো বীতরগোহপি সরাগবদিতি স্তাঁয়েন গাটবিবেকালোকতিরস্কৃত- 

তিমিরপ্রতানো২পি লোকমধ্যে স্বাত্সানং প্রচ্ছাদয়ল্লে 'কং চ বাচালয়ন্নাত্মস্তপ্রতিভা- 

সমেবাঙ্গীকুর্বংস্তেনৈব লোকেন মুর্ধোধ্য়মিতি যদবজ্ঞায়তে তদা তদীয়ং লোকোত্তরং 

চরিত, প্রস্ততং ব্যঙ্গ্যতয়। প্রাঁধান্তেন প্রকাশ্ঠতে । জড়োহয়মিতি হ্যগ্ানেন্দুপয়াদি- 

শবে৷ লোকেনাবজ্ঞীয়তে, স চ প্রত্যুত কম্যচিদ্িরহিণ ওৎক্ুক্যচিন্তাছয়মানমানস- 
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ব্যঙ্গ্যস্ত যত্রাপ্রাধান্ং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ | 

সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালফ্কঁতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥ 
ব্যঙ্গাস্ত প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থান্থগমেহপি বা। 

ন ধ্বনির্যত্র বা তন্ত প্রাধান্তং ন প্রতীয়তে ॥ 

তৎপরাবেব শব্দার্থে ৭ হত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ। 
ধবনেঃ স এব বিষয়ে মন্তব্যঃ সঙ্করোজ্িতঃ ॥ 

তামন্তস্য প্রহ্পরবশতাং করোতীতি হঠাদেব লোকং যথেচ্ছং বিকারকারণীভি- 
নর্তয়তি। ন চ তশ্য হৃদয়ং কেনাঁপি জ্ঞায়তে কীদৃগয়মিতি প্রত্যুত মহাগত্ীরো২- 
তিবিদগ্ধঃ তুষ্ঠুগর্বহীনো২তিশয়েন ক্রীড়াচতুরঃ স যদি লোৌকেন জড় ইতি তত এব 
কারণাৎ প্রত্যুত বৈদদ্ধ্যসস্তাবননিমিত্তাৎ সম্ভীবিতঃ, আত্ম চ যত এব কারণণৎ 

প্রত্যুত জাড্যেন সম্তীব্যস্তত এব সহ্ৃদয়ঃ সম্ভীবিতস্তদস্য লৌকস্য জড়োৎসীতি 

য্যচ্যতে তদা জাড্যমেবংবিধস্য ভাঁবত্রাতন্যাবিদগ্ধস্ত প্রসিদ্ধমিতি স৷ প্রত্যুত 

স্তুতিরিতি | জড়ীদপি পাঁপীয়ানয়ং লৌক ইতি ধ্বন্যতে । তদাহ-যদা ত্বিতি। 

ইতরথা ত্বিতি। ইতরখৈব পুনরলঙ্কারাস্তরত্বমলঙ্কীরবিশেষত্বং ন ব্যঙ্যযস্য কথক্চিদরপি 
প্রীধান্যমিতি ভাঁবঃ। উদ্দেশে যদাদিগ্রহণং কৃতং সমাসোকীত্যত্র দ্বন্দ্বে তেন ব্যাজ- 

স্তুতি প্রভৃতিরলঙ্কীরবর্গোপি সম্ভাঁব্যমীনব্যঙ্গ্যান্ুবেশঃ সম্ভীবিতঃ। তত্র সর্বত্র 

সাধারণমুত্তরং দাতুমুপক্রমতে--তদয়মত্রেতি । কিয়া প্রতিপদং লিখ্যতামিতি 

ভাবঃ। তত্র ব্যাজস্ততির্যথা _ 

কিং বৃত্তান্তৈঃ পরগৃহগতৈঃ কিন্তু নাহং সমর্থ _ 
ভূষীং স্থাতুং প্রক্কতিমুখরে। দাক্ষিণাত্যত্বভাবঃ। 
গেহে গেহে বিপণিযু তথা চত্বরে পাঁনগোষ্ঠ্যা- 
ুন্া্তেব ভ্রমৃতি ভবতো বল্লভা হস্ত কী্ডিঃ ॥ 

অন্র ব্যঙ্গযং স্তত্যাত্সকং যক্তেন বাচ্যমেবোপঞ্তিয়তে | যত্তদাহতং কেনচিং_ 

আসীম্নাথ পিতামহী তব মহী জাতা ততোঁখনস্তরং _ 
মাতা স্প্রতি সান্থুরাশিরশন। জায় কুলোভুতয়ে । 
পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্যতি পুনঃ সৈবানবদ্ধা স্ষা 
যুক্তং নাম সমগ্রনীতিবিছুষাং কিং ভৃপতীনাং কুলে ॥ ইতি। 

তদস্মাকং গ্রাম্যৎ প্রতিভাত্যত্যস্তাসত্যস্থতিহেতুত্বাৎ। ক! চানেন স্তস্তিঃ কৃত ? 



:৪8 সটাকলোচনোপেতধ্বন্তালোকে 

তস্মান্ন ধ্বনের্বাত্রাস্তর্ভাবঃ ৷ ইতশ্চ নাস্তর্ভাবঃ, যতঃ কাব্যবিশেষোইঙ্গী 
ধ্বনিরিতি কথিতঃ। তম্ত পুনরঙ্গানি _অলঙ্কারা গুণ! বৃত্য়শ্চেতি 
প্রতিপাদয়িয্যস্তে। ন চাবয়ব এব পৃথগ ভূতোহবয়বীতি প্রসিদ্ধ; । 
অপূথগ ভাবে তু তদঙ্গত্বং তস্ত। নতু তত্বমেব। যত্রাপি বা তত্বং তত্রাপি 

ধ্বনের্মহাবিষয়ত্বাক্ন তনিষ্ঠত্রমেব। “সরিভিঃ কথিতঃ ইতি বিছহুপজ্ঞেয়- 

মুক্তি ন তু যথা কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তেতি প্রতিপাগ্ততে। প্রথমে 
হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ক্যাকরণমূলত্বাৎ সর্বববিদ্যানাম। তে চ 
আঁয়মাণেষু বর্ণেষু ধবনিরিতি ব্যবহরস্তি। তথৈবান্তেস্তম্মতান্ুসারিভিঃ 

ত্বং বংশক্রমেণ রাজেতি হি কিন্নদিদম্? ইত্যেবংপ্রায়! ব্যাজস্ততিঃ সহৃদয়গোঠীু 
নিন্দিতেত্যুপেক্ষ্যে | 

যস্ত বিকাঁরঃ প্রভবন্নপ্রতিবন্ধস্ত হেতুনা যেন। 
গময়তি তমভিপ্রায়ং ততপ্রতিবন্ধং চ ভাবো২সৌ ॥ ইতি। 

অব্রাপি বাচ্যপ্রাধান্তে ভাবালঙ্কারতা | যন্ত চিত্তবৃত্তিবিশেষস্য সম্বন্ধী বাগ্যা- 

পারাদির্বিকারোধ্প্রতিবন্ধো নিয়তঃ প্রভবংস্তং চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপমভিপ্রায়ং যেন 
.হেতুনা গময়তি স হেতুর্যথেষ্টোপভো গ্যত্বা দিলক্ষণোইর্থো ভাবালক্কারঃ। যথা- 

একাকিনী যদবল! তরুণী তথাইমন্সিন্ গৃহে গৃহপতিশ্চ গতো। বিদেশম্ । 

কং যাচদে তদিহ বাঁসমিয়ং বরাকী শ্বশর্মমান্ধবধির! নন মুঢ়পান্থ ॥ 

অত্র ব্যক্গমেকৈকত্র পদার্থে উপস্কারকারীতি বাচ্যং প্রধানম্। ব্যঙ্গ্যপ্রাধানে তু 
ন কাঁচিদলঙ্কারতেতি নিরূপিতমিত্যলং বহন । 

যত্রেতি কাঁব্যে। অলম্কতয় ইতি। অলঙ্কতিত্বাদেব চ বাচ্যোপস্কারকত্বমূ। 
প্রতিভামাত্র ইতি । যত্রোপমাদে শ্লিষ্ার্থপ্রতীতিঃ ৷ বাঁচ্যার্থান্থগম ইতি । বাঁচ্যে- 
'নার্থেনানুগমঃ সমং প্রীধান্তমপ্রপ্ততপ্রশংসায়ামিবেত্যর্থঃ। ন প্রতীয়ত ইতি। 

ক্ষুটতয়। প্রাধান্যং ন চকাত্তি, অপি তু বলাৎ কল্প্যতে, তথণপি হৃদয়ে নানুপ্রবিশতি। 
যথা--“দেআ৷ পসিঅণিআতান্ক” ইত্য্রান্তকৃতান্থ ব্যাখ্যান্থ। তেন চতুর প্রকারেষু 
'ন ধ্বনিব্যবহারঃ সতাঁবেৎপি ব্যঙ্গ্ন্য অপ্রাধান্তে নিষ্টপ্রতীতৌ বাচ্যেন সমপ্রাধান্তেই- 
স্ষুটে প্রাধান্তে চ। ক তর্্যসাবিত্যাই--তৎপরাবেবেতি | সঙ্করেণালঙ্কারান্ছ- 

প্রবেশসন্তাবনয়া, উত্থিত ইত্যর্থ: | সঙ্করালঙ্কারেণেতি ত্বসৎ, অগ্তালক্কারোথলক্ষণত্থে 

'হি ক্িষ্টং স্যাংৎ। ইতশ্চেতি। ন কেরলমন্োহন্তবিক্ুদ্ধবাচ্যবাচকভা বব্যঙ্গযব্যঞ্কক- 
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সুরিভিঃ কাব্যতত্বার্থদশিভির্বাচ্যবাচকসংমিশ্রঃ শব্দাতা কাব্যমিতি. 
ব্যপদেশ্যো ব্যগ্কত্বসাম্যাদ্ ধবনিরিতুক্তঃ। ন চৈবংবিধস্য ধবনের্বক্ষ্য- 
মাণপ্রভেদতত্তেদসংকলনয়া মহাবিষয়স্ত যৎ প্রকাশন তদপ্রসিদ্ধা- 
লঙ্কারবিশেষমাত্রপ্রতিপাদনেন তুল্যমিতি তন্তাবিতচেতসাং যুক্ত এব' 
সংরস্তঃ। ন চ তেষু কথণ্দীর্য্যয়া কলুধিতশেমুষীকত্বমাবিষ্ষরণীয়ম্। 
তদেবং ধ্বনেস্তাবদভাববাদিনঃ প্রত্যুক্তাঃ। 

ভাঁবসমাশ্রয়ত্বা্ন তাদাত্সযমলঙ্কারাণাং ধ্বনেশ্চ যাবৎ স্বামিভূত্যবদঙ্গিরপাঙ্গরূপয়ো- 

বিরোধাদিত্যর্থঃ। অবয়ব ইতি। একৈক ইত্যর্থঃ। তদাহ--পৃথগ.ভূত ইতি। 
অথ পৃথগ-ভূতত্তথা ম| ভূত, সমুদায়মধ্যনিপতিতন্তর্্যত্ত তথেত্যাশঙ্ক্যাহ--অপৃথগ. 

তাবে ত্বিতি। তদীপি ন স এক এব সমুদীয়ঃ, অন্থেষামপি সমুদীয়িনীং তত্র ভাবাৎ?. 
তৎসমুদায়িমধ্যে চ প্রতীয়মানমপ্যস্তি, ন চ তদলঙ্কাররূপং, প্রধানত্বাদেব । যত্বলঙ্কার- 

রূপং তদপ্রধানত্বান্ন ধবনিঃ। তদাহ--ন তু তত্বমেবেতি | নন্বলঙ্কার এব কশ্টিং ত্বয়া 
প্রধানতীভিষেকং দত্বা ধ্বনিরিত্যাত্মেতি চোক্ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_যত্রাপি বেতি। 
ন হি সমাসৌক্ঞাঁদীনামন্ততম এবাসৌ তথাম্মাভিঃ কৃতঃ, তদ্বিবিজ্ঞত্বেইপি তশ্য 

ভাবাৎ, সমাসোক্ঞাগ্লঙ্কারস্বরূপস্য সমন্তশ্তাভাবেইপি তন দশিতত্বা 'অস্তা এখ' 
ইতি “কস্স বা ণ' ইত্যাদি ; তদাহ-_ন তন্িষ্ঠত্বমেবেতি। বিদ্দুপজ্ঞেতি। বিদপ্তযঃ 
উপজ্ঞা প্রথম উপক্রম যন্যা। উক্তেরিতি বহুত্রীহিঃ। তেন 'উপজ্ঞোপক্রমং ইতি 
তংপুরুষা শ্রয়ং নপুংসকত্বং নিরবকাঁশম্। শ্রয়মাণেধিতি | শ্রোত্রশক্কুলীং সন্তানে-- 

নাগতা৷ অন্ত্যাঃ শব্দাঃ শ্রয়ন্ত ইতি প্রক্রিয়ায়াং শবজাঃ শব্দাঃ শ্রয়মাণ্য ইত্যুক্তম । 
তেষাং ঘণ্টানুরণরূপত্বং তাবদন্তি) তে চ ধ্বনিশবেনোক্তাঃ। যথাহ ভগবান্ 

ভর্তৃরিঃ_ 
যঃ সংযেগবিয়োগণভ্যাং করণৈরুপজন্যতে | 
স স্ফোটঃ শববজাঃ শব্দ ধবনয়োইশ্যৈরুদাহতাঃ ॥ ইতি ॥ 

এবং ঘণ্টাদিনির্ীদস্থানীয়ো২মুরণনাক্ৌপলক্ষিতো৷ ব্যঙ্গ্যাইপ্যর্থো ধ্বনিরিতিঃ 
ব্যবহৃতঃ। তথা অয়মণা যে বর্ণ নাদশব্ববাচ্যা অন্ত্যবুদ্ধিনিগ্রণীহাস্ফোটাভিব্যঞ্জ- 

কান্তে ধধনিশবেনোক্তাঃ | যথাঁহ তগবান্ সএব- 
প্রত্যয়ৈরহুপাখ্যেয়ৈগ্রহণানুগুণৈস্তথা | 
ধবনিপ্রকাশিতে শবে স্বরূপমবধার্য্যতে ॥ ইতি | 
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অস্তি ধবনিঃ | স চাসাববিবক্ষিতবাচ্যো! বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যশ্চেতি 
দ্বিবিধঃ সামান্যেন। 

তেন ব্যঞ্রকৌ শব্দার্থাবপীহ ধ্বনিশব্দেনোক্তৌ ৷ কিঞ্চ বর্ণেষু তাঁবন্মাত্রপরিমীণেষপি 
সৎস্থ। যথোক্তং-- 

অল্লীয়সামপি যত্বেন শবমুচ্চারিতং মতিঃ। 
যদি বা নৈব গৃহ্াঁতি বর্ণ বা সকলং ন্ফুটম্ ॥ ইতি। 

তেষু তাবৎ স্বেব শ্রায়মাণেষু বক্ত,র্যোইন্ো দ্রভবিলদ্থিতাদিবৃত্তিভেদাত্ম প্রসিদ্ধা- 
দুচ্চারণব্যাপারাদভ্যধিকঃ স ধ্বনিরুক্তঃ | যদাহ স এব-- 

শব্দ্যোধর্বমভিব্যকের্বুত্তিভেদে তু বৈকৃতীঃ। 
ধবনয়ঃ সমুপোস্তে স্ফোটাত্বা তৈর্ন ভিদ্ধতে ॥ ইতি । 

অস্মাভিরপি প্রসিদ্ধেভ্যঃ শব্বব্যাপারেভ্যোহভিধাতাৎপর্য্যলক্ষণারূপেভ্যেইতিরিক্তো। 

ব্যাপারো ধ্বনিরিত্যুক্তঃ | এবং চতুফমপি ধবনিঃ | তদ্যোগাচ্চ সমস্তমপি কাব্যং 

ধবনিঃ | তেন ব্যতিরেকাব্যতিরেকব্যপদেশোহপি ন ন যুক্ত; | বাচ্যবাচকসংমিশ্র 

ইতি। বাচ্যবাচকসহিতঃ সংশ্িশ্র ইতি মধ্যমপদলোপী সমাঁসঃ ৷ 'গামস্বং পুরুষং 
পশুমূ” ইতিবৎ সমুচ্চয়োহত্র চকাঁরেণ বিনীপি । ( তেন বাঁচ্যেৎপি ধবনিঃ বাচকোিপি 

শব্দো ধ্বনিঃ, দ্বয়োরপি ব্যপ্তকত্বং ধবনতীতি কৃত্বা। সংমিশ্র্যাতে বিভাবানুভাব- 

সংবলনয়েতি ব্যঙ্যোইপি ধ্ৰনিঃ, ধন্যত ইতি কৃত্বা। শব্দনং শব; শব্ব্যাপারঃ, 
ন চাসাবভিধাদিরূপঃ, অপি ত্বাত্মভুতঃ, সৌঁপি ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপ- 

দেশ্শচ যোহ্থ: সোহপি ধ্বনি উক্তপ্রকারধবনিচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ । অতএব সাধারণ- 
হেতুমাহ _-ব্যঞ্কত্বসাম্যাদিতি | ব্যঙ্গ্যব্যঞকভাবঃ সর্ববেষু পক্ষে সামান্তরূপঃ সাধারণ 

ইত্যর্থঃ|) যৎ পুনরেতদুক্তং “বাখ্বিকক্পানীমানন্ত্যাৎ ইত্যাদি, তৎ পরিহরতি - 
ন চৈবংবিধস্তেতি | বক্ষ্যমাণঃ প্রভেদো যথা--মুখ্যে যে রূপে । তত্তেদা যথা_ 
অর্থান্তরসংক্রমিতবা চ্যঃ, অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ইত্যবিবক্ষিতবাচ্যস্য, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যঃ 

সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ইতি বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যস্তেতি | তন্রাপ্যবান্তরভেদীঃ | মহা- 

বিষয়স্যেতি _ অশেষলক্ষ্যব্যাঁপিন ইত্যর্ঘঃ। বিশেষগ্রহণেনাব্যাপকত্বমাহ | মাত্্র- 
শব্দনাঙ্গিতাভাবম্। তত্রব্বনিস্বরূপে ভাবিতং প্রণিহিতং চেতো৷ যেষাঁং তেন বা 
চমৎকাররূপেণ ভাবিতমধিবাসিতমত এব মুকুলিত লোচনত্বাদিবিকারকারণং চেতো৷ 

'“যেষামিতি । অভীববাদিন ইতি। অবান্তরপ্রকারত্রয়ভিন্না অপীত্যর্থঃ | 



প্রথমোদ্গোতঃ ৪৭ 

'ত্রাগ্স্তোদাহরণম্-_ 

স্থবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বস্তি পুরুষাস্ত্রয়। 
শ্রশ্চ কৃতবিদ্শ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্ ॥ 

দ্বিতীয়স্তাপি _. 

শিখরিণি ক নু নাম কিয়চ্চিরং কিমভিধানমসাবকরেরত্বপঃ। 

তরুণি যেন তবাধরপাটলং দশতি বিশ্বফলং শুকশাবক2 ॥ 

তেষাং প্রত্যুক্তে৷ ফলমাহ - অন্তীতি। উদদাহ্রণপৃষ্ঠে ভাক্তত্বং স্ুশস্কং সথপরি- 
হরং চ ভবতীত্যতিপ্রায়েণোদাহরণদানাবকাশার্ঘং ভাক্তত্বালক্ষণীয়ত্বে প্রথমং 

পরিহরণযোগ্যে২প্যপ্রতিসমাধাঁয় ভবিষ্যছুদ্ধ্যোতান্থবাদানুসারেণ বৃত্তিকদেব প্রভেদ- 

নিরপণং করোতি-স চেতি। পঞ্চধাঁপি ধ্বনিশব্দার্থে যেন যত্র যতো যন্য যম্মৈ 
ইতি বন্ত্রীহৃর্থীশ্রয়েণ যথোচিতং সামানাধিকরণ্যং স্থযোজ্যমূ। বাচ্যেইর্থে তু 
ধবনৌ বাচ্যশব্দেন স্বাত্সা তেনাবিবক্ষিতোবপ্রধানীকৃতঃ স্বাত্রা যেনেত্যবিবক্ষিত- 

বাচ্যো ব্যপ্রকোহর্থঃ। এবং বিবক্ষিতান্তপরবাঁচ্যেইপি। যদি বা কর্মধারয়েণার্থ- 

পক্ষে অবিবক্ষিতশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি। বিবক্ষিতান্তপরশ্চগাসৌ বাচ্যশ্চেতি। 
তত্রার্থঃ কদাচিদনুপপদ্যমানত্বাদিনা! নিমিত্তেনীবিবক্ষিতো৷ ভবতি | কদাচিদুপপদ্ধ- 

মাঁন ইতি কৃত্বা বিবক্ষিত এব, ব্যঙ্গযপর্য্যন্তাং তু প্রতীতিং স্বসৌতাগ্যমহিক্না 
করোতি। অতএবারধোহত্র প্রাঁধান্তেন ব্যঞ্জকঃ, পূর্ববত্র শব্ঃ। নন চ বিবক্ষা 

চান্পরত্বং চেতি বিরুদ্ধমূ। অন্তপরত্বেনৈব বিবক্ষণাঁৎ কো৷ বিরোধঃ? সামান্তেতি। 
বস্বলঙ্কাররসাত্বনা হি ত্রিতেদোহপি ধ্বনিরুভাভ্যবমেবাভ্যাং সংগৃহীত ইতি ভাবঃ। 
ননু তন্নামপৃষ্ঠে এতম্নীমনিবেশনস্য কিং ফলম্? উচ্যতে-অনেন হি নামদ্বয়েন 

ধ্বননত্মনি ব্যাপারে পূর্বপ্রসিদ্ধীভিধাতাৎপর্য্যলক্ষণাত্মকব্যণপার ত্রিতয়াবগতার্থ- 
প্রতীতেঃ প্রতিপত্ত্গতায়াঃ প্রয়োক্ড.ভিপ্রীয়রূপীয়াশ্চ বিবক্ষায়াঃ সহকারিত্বমুক্তমিতি 
ধবনিশ্বরূপমেব নাঁমভ্যামেব প্রোজ্জীবিতম্ । 

স্থবর্ণপুশ্পামিতি। স্থবর্ণানি পুষ্প্যতীতি স্ুবর্ণপুষ্পা, এতচ্চ বাক্যমেবাসস্তবৎ- 
্বার্থমিতিকত্বাবিবক্ষিতবাচ্যম্। ততঃ এব পদার্থমভিধায়ান্বয়ং চ তাৎপর্য/শক্ঞাব- 
গমধ্যৈব বাঁধকবশেন তমুপহত্য সাদৃশ্যাৎ সুলতসমৃদ্ধিসস্তারভাজদতাং লক্ষয়তি। 

তল্লক্ষণাপ্রয়োজনং শুরকৃতবিগ্সেবকানাং প্রাশস্ত্যমশব্ববাচ্যত্বেন গোপ্যমানং 



৪৮ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

যদপুযুক্তং ভক্তিধর্বনিরিতি, তৎ প্রতিসমাধীয়তে _ 
ভক্ত্য। বিভত্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ 

অয়মুক্তপ্রকারে ধ্বনির্ভক্ত্যা নৈকত্বং বিভন্তি ভিন্নরূপত্বাৎ । 

সম্নায়িকাকুচকলশযুগলমিব মহীর্ঘতামুপযদ্ধবন্তত ইতি। শব্দোইত্র প্রধানতয়া 
ব্যঞ্রকঃ, অর্থস্ত তৎসহকারিতয়েতি চত্বারো৷ ব্যাপারাঃ1। শিখরিমীতি। ন হি 

নিব্বিম্বোভমসিদ্ধয়োইপি শ্রীপর্ববতাদয় ইমাং সিদ্ধিং বিদধযুঃ | দিব্যকল্পসহআদিশ্চাত্র 
পরিমিতঃ কালঃ : ন চৈবংবিধোত্তমফলজনকত্বেন পঞ্চাগিপ্রভৃত্যপি তপঃ শ্রুতম্। 
তবেতি ভিন্বং পদম্। সমাঁসেন বিগলিততয়া প্রতীয়েত, তব দশতীত্যভিপ্রায়েণ। 
তেন যদাহুঃ--'বৃত্তান্ছরোধাত্বদধরপাটলমিতি ন কৃতম্, ইতি, তদসদেব 3 দশতী- 
ত্যাস্বাদয়তি অবিচ্ছিত্নপ্রবন্ধতয়া, ন ত্বৌদরিকবৎ ণরং ভুঙক্তে; অপি তু রস- 

জ্ঞোহত্রেতি ততপ্রাপ্তিবদেব রসজ্ঞতাপ্যন্ত তপঃপ্রভাবাদেবেতি। শুকশাবক ইতি 

তারুণ্যাদ৮০কা'ন্নীভো২পি তপস এবেতি। অন্ুরাগিণশ্চ প্রচ্ছন্নস্বাভিপ্রায়- 
খ্যাপনবৈদদ্ধ্যচাঁটু বিরচনাত্রকবিভাবোদ্দীপনং ব্যজ্যমূ্। 

অত্র চ্রয়ঃ এব ব্যাপারাঃ- অভিধ। তাৎপর্যযং ধবননং চেতি। মুখ্যার্থবদ্ি- 
ভাবে মধ্যমকক্ষ্যায়াং লক্ষণায়াসৃতীয়স্তা অভাবাঁৎ। বদি বাকশ্মিকবি শিষটপরশ্না- 
ানুপপত্তেমুখ্যার্থবাধায়াং সাদৃশ্তাল্পক্ষণা ভবতু মধ্যে। তন্যান্ত প্রয়োজনং 

ধবস্যমানমেব, তত্তরকক্ষ্যানিবেশি, কেবলং পূর্ববত্র লক্ষণৈব প্রধানং ধবননব্যা- 
পারে সহকারি । ইহ ত্বভিধাতাৎপর্যশক্তী | বাক্যার্থসৌন্দর্্যণদেব ব্যঙ্গ্য প্রতি 
পত্তেঃ কেবলং লেশেন লক্ষণাব্যাপারোপযোগোইপ্যস্তীত্যুক্তমূ। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে 

তু লক্ষণাসমুন্মেষমাত্রমপি নান্তি- অসংলক্ষ্যত্বাদেব ক্রমস্তেতি বক্ষ্যামঃ। তেন 
দ্বিতীয়েইপি ভেদে চত্বার এব ব্যাপারাঃ ॥ ১৩ 

অতএবোভয়োদাহরণপৃষ্ঠ এব ভাক্তমাহুরিত্যন্ুভাষ্য দূষয়তি। অয়ং ভাবঃ-- 

ভক্তিশ্চ ধ্বনিশ্চেতি কিং পর্যায়বত্াত্রপ্যম্? অথ পৃথিবীত্বমিব পৃথিব্যা অগ্ভাতো 
ব্যাবর্তকধর্মরূপতয়া লক্ষণম্? উত কাক ইব দেবদত্তগৃহস্য সম্ভবমাত্রাছুপলক্ষণম্? 

তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি-_ 

ভক্ত্য। বিভর্ভাতি । 
উক্তপ্রকার ইতি পঞ্চস্বর্থেযু যৌজ্যম্--শবেধর্থে ব্যাপারে ব্যঙ্গ্ে সমুদায়ে চ। 

রূপভেদং দর্শয়িতুং ধ্বনেম্তাবন্ত্রপমাহ - বাঁচ্যেতি । তাৎপর্য্যেশ বিশ্রান্তিধামতয়া 
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বাচ্যব্যতিরিক্তস্যার্থস্ত বাচ্যবাচকাভ্যাং তাৎপর্য্যেণ প্রকাশনং 
যত্র ব্ঙ্গ্যপ্রাধান্যে সধ্বনিঃ। উপচারমাত্রং তু ভক্তি; 

মা চৈতৎ স্যান্তক্ির্লক্ষণং ধ্বনেরিত্যাহ - 
অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তেন্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তয়া ॥ ১৪ ॥ 
নৈব ভক্ত্যা ধ্বনির্লক্ষ্যতে । কথম্? অতিব্যাপ্তেরব্যাপ্তেশ্চ। 

তত্রাতিব্যাপ্ডিধ্বনিব্যতিরিক্তেহপি বিষয়ে ভক্তেঃ সম্ভবাৎ। যত্র হি 

ব্ঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌন্ঠবং নাস্তি তত্রাপুযুপচরিতশব্দবৃত্ত্যা প্রসিদ্ধযন্থবরোধ- 
প্রবন্তিতব্যবহারাঃ কবয়ো দৃশ্থান্তে। যথা -_ 

পরিম্লানং গীনস্তনজঘনসঙ্গাহ্ুভয়ত 

স্তনোর্মধ্যস্যাস্তঃ পরিমিলনমপ্রাপ্য হরিতম্। 
ইদং ব্যস্তন্াসং শ্টথভুজলতাক্ষেপবলনৈঃ 
কৃশাঙ্গ্যাঃ সম্তাপং বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্ ॥ 

প্রয়োজনত্বেনেতি যাঁবৎ। প্রকাশনং ছযোতনমিত্যর্থঃ | উপচারমাত্রমিতি । উপচারো 

গুণবৃ্তির্লক্ষণা । উপচরণমতিশয়িতো। ব্যবহার ইত্যর্থঃ ৷ মাত্রশব্দেনেদমাহ - যত্র 

লক্ষণাব্যাপারাত্ৃতীয়াদন্তশ্তুর্থ: প্রয়োজনগ্োতনাত্না ব্যাপারে বস্তস্থিত্যা সম্ভবশ্্- 

প্যনুপযুজ্যমানত্বেনানাদ্রিয়মাণত্বাদসৎকল্পঃ ৷ “যমর্থমধিকৃত্যণ ইতি হি প্রয়োজন- 
লক্ষণম্। তত্রাপি লক্ষণান্ভীতি কথং ধবননং লক্ষণা চেত্যেকং ততরং স্যাৎ। দ্বিতীয়ং 
পক্ষং দুষয়তি _অতিব্যাপ্তেরিতি । অসাবিতি ধ্বনিঃ। তয়েতি ভক্ত্যা। .নন্থু 

ধবননমবশ্থস্তাবীতি কথং তথ্যতিরিক্তোইস্তি বিষয় ইত্যাহ--মহৎ সৌষ্ঠটবমিতি। 
অতএব প্রয়োজনস্যানাদরণীয়ত্বাদ্ ব্যঞ্কত্বেন ন রৃত্যং কিঞ্চিদদিতি ভাবঃ। মহদ্- 

গ্রহণেন গুণমাত্রং ন তন্তবতি | যথোক্তং _ “সমাধিরন্তধর্শস্য কাপ্যারোৌপো বিবক্ষিত' 

ইতি দূর্শয়তি। ননু প্রয়োজনাভাবে কথং তথা ব্যবহীর ইত্যাহ - প্রসিদ্ধযনুজ্লাধেতি। 
পরম্পরয়া তথৈব প্রয়োগাৎ । 

বয়ন্ত ব্রমঃ- প্রসিদ্ধিরা প্রয়োজনস্যানিগু়তেত্যর্থঃ উত্তানেনাপি রূপে তৎ- 

প্রয়োজনং চকাসম্িগৃঢ়তাং নিধানবদপেক্ষত ইতি ভাবঃ। বদতীত্যুপচারে হি 
ক্ষুটীকরণপ্রতিপত্তিঃ প্রয়োজনম্। হযছাগুড়ং স্বশব্বেনোচ্যেত, কিমচারুত্বং শ্যাৎ? 
গুঢ়তয়! বর্ণনে বা! কিং চারুত্বমধিকং জাতম্? অনেনৈবাশয়েন বক্ষ্যতি - যত 
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তথা -. 

চুম্বিজ্জই অসহুত্তং অবরুদ্ধিজ্জই সহস্সহত্তম্মি। 
বিরমিঅ পুণে রমিজ্জই পিও জণো ণথি পুনরুত্তম্ ॥ 
( শতকৃত্বোহবরুধ্যতে সহত্রকৃত্ঃ চুম্ধ্যতে । 

বিরম্য পুনা রম্যতে প্রিয়ো জনে নাস্তি পুনরুক্তম্ ॥ 
ইতিচ্ছায়। ) 

তথা - , 

কুবিআও পসন্নাও ওরপ্রমুহীও বিহসমাণাও । 
জহ গহিও তহ হিঅঅং হরস্তি উচ্ছিস্তমহিলাও ॥ 

তথা _ 

অজ্জাএ পহারো৷ ণবলদাএ দিপ্লো পিএণ থণবটরে । 
মিউও বি দূসহে! বিবঅ জাও হিঅএ সবস্তীণন্ ॥ 
(ভার্ায়াঃ প্রহারো নবলতয়া দত্তঃ প্রিয়েণ স্তনপৃষ্ঠে । 
মুহকোহপি ছুঃসহ ইব জাতো হৃদয়ে সপত্ীনাম্ ॥ 

ইতিচ্ছায়া ) 

উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যদিতি। অবরুদ্ধিজ্জই আলিঙ্গ্যতে। পুনরুক্তমিত্যন্থপাদেয়তা 
লক্ষ্যতে, উক্তার্থন্যাসম্ভবাঁৎ। 

কুপিতাঃ প্রসন্ন অবরুদিতবদন। বিহসম্ত্যঃ | 

যথা গৃহীতান্তথা হৃদয়ং হরন্তি স্বিরিণ্যো মহিলা ঃ ॥ 

অত্র গ্রহণেনোপাদেয়তা লক্ষ্যতে | হরণেন তৎপরতন্ত্রতাপত্তিঃ । তথা-- 

অজ্দ্রেক্তি। কনিষ্ঠভার্যযায়াঃ স্তনপৃষ্ঠে নবলতয়া কান্তেনোৌচিতক্রীড়াযোৌগেন মৃছ- 

কোংপি প্রহারে। দত্তঃ সপত্বীনাং সৌভাগ্যস্চকং তৎক্রীড়ীসংবিভাগমপ্রাপ্তানাং 

হৃদয়ে ছুঃসহে! জাতঃ, মৃদ্কত্বাদেব | অন্যন্য দক্তো মৃুছূঃ প্রহারোহন্ন্ত চ সম্পছ্ধতে | 

ছুঃসহশ্চ মৃদুরপীতি চিত্রমূ। দানেনাত্র ফলবত্বং লক্ষ্যতে | 

তথা-পরার্ধেতি। যদ্যপি প্রস্ততমহাপুরুষাপেক্ষয়ান্ুভবতিশবো মুখ্য এব, 
তথাপ্যপ্রস্ততে ইক্ষৌ প্রশন্যমানে পীড়ায়৷ অন্ুভবনেনাসম্ভবতা৷ পীড়াবত্বং লক্ষ্যভে; 
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"তথা 

পরার্থে ষঃ গীড়ামন্ভবতি ভঙ্গেহপি মধুরো 
যদীয়ঃ সর্ধবেষামিহ খলু বিকারোইপ্যভিমত;ঃ | 
ন জন্প্রাপ্তে। বৃদ্ধিং যদি স ভৃশমক্ষেত্রপতিতঃ 
কিমিক্ষোর্দোষোইসৌ ন পুনরগুণায়া মরুভূবঃ ॥. 

ইত্যত্রেক্ষুপক্ষেহনুভবতিশব্দঃ। ন চৈবংবিধঃ কদাচিদপি ধ্বনে- 
বিষয়ঃ। যতঃ-_ 

উক্ত্যস্তরেণ।শক্যং যত্তচ্চারুত্বং প্রকাশয়ন্। 
শবে] ব্যঞ্জকতাং বিভ্রদ্ ধন্থ্যুক্তেবিষয়ীভবেৎ ॥ ১৫ ॥ 

অত্র চোদাহাতে বিষয়ে নোক্যন্তরাশক্যচারুত্বব্যক্তিহেতুঃ শব্দ:॥ 
'কিঞ্চ-_ 

রূঢ়া যে বিষয়েইন্যত্র শব্দাঃ স্ববিষয়াদপি। 

লাবণ্যাগ্াঃ প্রযুক্তাস্তে ন ভবস্তি পদং ধবনেঃ ॥ ১৬। 

তচ্চ পীড্যমানত্বে পর্যবস্যাতি | নন্বন্তত্র প্রয়োজণং তৎ কিমিতি ন ধ্বন্যত ইত্যা- 

'শঙ্ক্যাহ-ন চৈবংবিধ ইতি । ১৪ ॥ 
যত উক্ত্যন্তরেণেতি ৷ উক্তযন্তরেণ ধ্বশ্তিরিক্তেন শ্ফুটেন শব্দার্ঘব্যাপার- 

'বিশেষেণেত্যর্থঃ। শব্দ ইতি পর্ত্বর্থেতু যোজ্যমূ। ধবন্যুক্তেবিষয়ীভবেদিতি - 

ধবনিশবেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। উদাহুত ইতি । বদতীত্যাদো ॥.১৫ ॥ 
এবং যত্র প্রয়োজনং সদপি নাঁদরাস্পদং তত্র কো। ধ্বননব্যাপার ইত্যু্। ষত্র 

যুলত এব প্রয়োজনং নাস্তি, ভবতি চোঁপচারস্তত্রীপি কো ধবননব্যাঁপার ইত্যাহ- 
কিঞ্চেতি। লাবগ্যাগ্তা যে শব্দাঃ স্ববিষয়াঙ্গবণরসুক্তত্বাদেঃ স্বার্থাদন্যত্র হুত্ত্বাদে। 
রূঢ়াঃ রূঢত্বাদেব জ্রিতয়সন্নিধ)পেক্ষণব্যবধানশূগ্তাঃ। যদাহ-_নিরূঢা লক্ষণীঃ 
কাশ্চিং সামর্ঘ্যাদভিধানবৎ। ইতি । 

তে তগ্মিন্ স্ববিষয়াদগত্র প্রযুক্ততা অপি ন ধ্বনেঃ পদং ভবন্তিঃ ন তত্র 

ধবনিব্যবহারঃ | উপচরিত। শবস্য বৃত্তিগেো লী, লাক্ষণিকী চেত্যর্থঃ | আদিগ্রহণে- 
'নাহুলোম্যং প্রাতিকৃল্যং সত্রন্মচারীত্যেবমাদয়ঃ শব! লাক্ষণিকা গৃন্ৃত্তে ৷ লোয়ামন্থ- 

'গতমনূলোমং মর্দনম্। কৃলম্য প্রতিপক্ষতয়া স্থিতং ত্োতঃ প্রতিকূলম্। তুল্যগুরুঃ 
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তেষু চোপচরিতশববৃত্তিরস্তীতি । তথাবিধে চ বিষয়ে কচি 
সম্ভবননপি ধ্বনিব্যবহারঃ প্রকারাস্তরেগ প্রবর্ততে। ন তথাবিধশব্দ- 

মুখেন। অপি চ- 

সুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্যার্থদর্শনম্। 
যছুদ্দিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব শ্ঘলদগতিঃ ॥ ১৭ ॥ 

সত্রন্ষচারী ইতি মুখ্যো বিষয়ঃ | অগ্ঃ পুনরুপচরিত এব । ন চাত্র প্রয়োজনং 
কিঞ্চিছুদ্দিশ্য লক্ষণ] প্রবৃত্তেতি ন তদ্বিষয়ো ধবননব্যবহারঃ । 

নন্ু “দেবড়িতি লুণাহি পলুত্রমিগমিজালবণুজলং গুমরিফোল্পপরণ্য, (€?) 
ইত্যাদৌ লাবণ্যাঁদিশব্বসম্নিধানে২স্তি প্রতীয়মাঁনাভিব্যক্তিঃ) সত্যম্, সা তু ন 
লাবণ্যশব্দাৎ। অপি তু সমগ্রবাক্যার্থপ্রতীত্যনত্তরং ধবননব্যাপারাদেব । অত্র হি 
প্রিয়তমামুখশ্তৈব সমস্তাশীপ্রকাশকত্বং ধবন্তত ইত্যলং বন্ুন]। তরদাহ- প্রকারাস্ত- 
রেণেতি। ব্যঞ্রকত্বেনৈব । ন তৃপচরিত লাবণ্যাদিশবদপ্রয়োগাঁদিত্যর্থ: ॥ ১৬ ॥ 

এবং যত্র যত্র ভক্তিস্তত্র তত্র ধ্বনিরিতি তাবন্নাস্তি। তেন যদি ধবনের্ডক্তি- 
লক্ষণং তদা ভক্তিসন্নিধো সর্বত্র ধ্বনিব্যবহারঃ স্যাদিত্যতিব্যাপ্তিঃ। অভ্যুপগম্যাপি 

পুমঃ:--ভবতু যত্র যত্র ভক্তিস্তত্র তত্র ধবনিঃ | তথাপি যদ্িষয়ে! লক্ষণাব্যাপারো 

ন তথ্বিষয়ে! ধবননব্যাঁপারঃ| ন চ ভিন্নবিষয়য়োর্ধনধন্মিভাবঃ, ধর্ম এব চ লক্ষপ- 
মিত্যুচ্যতে । তত্র লক্ষণা তাবদমুখ্যার্থবিষয়ে। ব্যাপারঃ। ধ্বননং চ প্রয়োজন- 
বিষয়মূ। ন চ তদ্িষয়োহপি দ্বিতীয়ো লক্ষণাব্যাপারো যুক্ত, লক্ষণাসামগ্র্য- 

ভাবাদিত্যভিপ্রায়েণোহ- অপি চেত্যাঁদি। মুখ্যাং বৃত্তিমভিধাব্যাঁপারং পরিত্যজ্য 

পরিসমাপ্য গুণবৃত্ত্যা লক্ষণারপয়ার্থন্যা মুখ্যন্য দর্শনং প্রত্যায়না, সা যংফলং কর্মাভৃতং 
প্রয়োজনরূপমুদ্দিশ্য ক্রিয়তে, তত্র প্রয়োজনে তাবদৃদ্ধিতীয়ো! ব্যাপারঃ। ন চাঁসৌ- 

লক্ষণৈব ; যতঃ স্থলভ্তী বাধকব্যাপারেণ বিধুরীক্রিয়মাণ৷ গতিরববোধনশকির্যশ্য 

শবন্য তদীয়ে৷ ব্যাপারে! লক্ষণা । ন চ প্রয়োজনমবগময়তঃ শব্ন্য ষাঁধকযোৌগঃ। 

তথাভাবে তত্রাপি নিমিত্তান্তরস্য প্রয়োজনান্তরস্য চান্বেষণেনানবস্থানাৎ । তেনায়ং 

লক্ষণলক্গণায়। ন বিষয় ইতি ভাঁবঃ দর্শনমিতি গ্যন্তে! নির্দেশঃ | কর্তব্য ইতি। 
অবগময্িতব্য ইত্যর্থ: । অযৃখ্যতেতি। বাঁধকেন বিধুরীকৃততেত্যর্থ; । তশ্যেতি 
শব্বস্য । ছুষ্টতৈবেতি। প্রয়োজনাবগমস্য সুথসম্পত্তয়ে হি স শব: প্রযুজ্যতে 
তশ্গিল্নমুখ্যার্থে। যদি চ “সিংহৌ বটুঃ ইতি শৌর্য্যাতিশয়েইপ্যবগময়িতব্যে 



প্রথমোদ্গোতঃ ৫৩ 

তত্র হি চাঁরুত্ব তিশয়বিশিশ্টার্থপ্রকাশনলক্ষণে প্রয়োজনে কর্তব্য 
যদি শবস্তামুখ্যতা তদ! তন্ত প্রয়োগে হুষ্টতৈব স্তাৎ। ন চৈবম্ ; তম্মাৎ_ 

বাচকত্বাশ্রয়েণৈব গুণবৃত্তির্যবস্থিতা | 
. ব্যঞ্জকত্ৈকমূলস্ত ধনে; স্যাল্লক্ষণং কথম্ ॥ ১৮॥ 

তস্মাদন্যো ধ্বনিরন্যা চ গুণবৃত্তিঃ। অব্যাপ্ডিরপ্যস্ত লক্ষণন্ত | 
সত 

স্থলদগতিত্বং শবস্য তহি ততপ্রতীতিং নৈব কৃর্ধ্যাদদিতি কিমর্থ, তস্য প্রয়োগঃ । 

'উপচারেণ করিষ্যতীতি চেতত্রাপি প্রয়োজনান্তরমন্বেত্যং তত্রাপ্যুপচার ইত্যনবস্থা। 
অত ন তত্র স্বলর্দগতিত্ব, তহি প্রয়ৌজনেইবগময়নিতব্যে ন লক্ষণাধ্যে। ব্যাঁপারঃ 
তৎসামগ্র্যতাবাঁৎ। ন চাস্তি ব্যাপারঃ। ন চাঁসাবভিধা, সময়স্য তত্রাঁভাবাৎ। 

যদ্বণাপারান্তরমভিধাঁলক্ষণাঁতিরিক্তং স ধবননব্যাপারঃ। ন চৈবমিতি। ন চ 

প্রয়োগে ছুষ্টতা কাচিৎ, প্রয়োজনস্যাবিদ্বেনৈব প্রতীতেঃ | তেনাভিধৈব মুখ্যেইর্থে 
বাঁধকেন প্রবিবিৎহণিরুধ্যমানা সতী অচরিতার্থত্বাদন্তাত্র প্রসরতি। অতএব 
অমুখ্যোইস্তায়মর্থ ইতি ব্যবহারঃ। তথৈব চামুখ্যতয়া সঙ্কেত গ্রহণমপি তত্রাস্তীত্য- 
ভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা ॥ ১৭ ॥ 

উপসংহরতি _ তস্মা্দিতি। ঘতো২ভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা, ততো! হেতোর্বা৮ 

কত্বমভিধাবাপারমাশ্রিতা তদ্বাধনেনোখানাত্তৎপুচ্ছভ্তত্বাচ্চ গুণবৃত্তিঃ গৌণলাক্ষ- 

ণিকপ্রকার ইত্যর্থঃ ৷ সা কথং ধ্বনের্ব্যঞ্নাত্মনে। লক্ষণং শ্যাৎ? ভিন্নবিষয়ত্বাদিতি | 

এত্ুপসংহরতি - তম্মার্দিতি। যতোহতিব্যাপ্তিরুক্তা তৎপ্রসঙ্গেন চ ভিম্নবিবত্ত্বং 
তত্মদ্ ধ্বনিরিত্যর্থঃ | এবম “অতিব্যাঞ্চেরথাব্যাপ্ডেন্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তয়া' ইতি 
কারিকাগতাতিব্যাপ্তিং ব্যাখ্যায়াব্যাপ্তিং ব্যাচষ্টে - অব্যাপ্তিরপ্যস্তোতি ৷ অস্য গুণ- 

বুত্তিরূপত্যেত্যর্থঃ | যত্র যত্র ধ্বনিস্তত্র তত্র যদি ভক্তিরবেন্ন শ্যাদব্যাপ্ডিঃ ৷ ন চৈবম্; 
অবিবক্ষিতবাঁচ্যেইস্তি ভক্তিঃ স্বর্ণপুষ্পীং' ইত্যাঁদো | “শিখরিণি' ইত্যাঁদো তু স! 
কথম্। নম লক্ষণা তাবদৃগৌণমপি ব্যাপ্লোতি ৷ কেবলং শবন্তমর্থং লক্ষয়িত্বা তেনৈব 
সহ সামানীধিকরণ্যৎ ভজতে _“সিংহো৷ বটুঃ ইতি। অর্থো বার্ধাস্তরং লক্ষয়িত্বা 

স্ববাচকেন তদ্বাচকং সমানাধিকরণং করোতি। শবার্থো বা যুগ্ুপত্তং লক্ষয়িত্ব। 

'অন্তাভ্যামেব শব্দার্থাভ্যাং মিশ্রীভবত ইত্যেবং লাক্ষণিকাদ্ গৌণম্য ভেদঃ | যদীহ- 
“গৌণে শব্দপ্রয়োগঃ,। ন লক্ষণীয়াম্? ইতি, তত্রাপি লক্ষণাস্ত্যেবেতি সর্বত্র সৈব 
ব্যাপিকা । সা চ পঞ্চবিধা। তদ্ যথা - অভিধেয়েন সংযোগাৎ 3 ছিরেফশবস্ত 



৫৪ সটীকলোচনোপেতধবন্তালোকে. 

ন হি ধ্বনিপ্রভেদে। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যলক্ষণঃ, অন্তে চ বহবঃ প্রকারা' 

ভক্ত্য! ব্যাপ্যন্তে। তন্মান্তক্তিরলক্ষণম্। 

যে২ভিধেয়ে। ভ্রমরশব্দঃ দো রেফৌ যস্যেতি কৃত্বা তেন ভ্রমরশব্দেন যস্ সংযোগঃ. 

সন্ধঃ ষট্পদলক্ষণস্যার্থস্য সোহর্থো৷ দ্িরেফশবেন লভ্যতে, অভিধেয়সন্বন্ধং ব্যাখ্যাত- 

রূপং নিমিতীকরুত্য। সামীপাৎ গঙ্গায়াং ঘোষ: | সলবায়াদিতি সম্বন্ধাদিত্যর্থ:, 
“যচঠীং প্রবেশয়' ইতি যথা। বৈপরীত্যাৎ যথা _শত্রমুদ্দিশ্য কশ্চিদ্ ব্রবীতি- 
“কিমিবৌপকৃতং ন তেন মম” ইতি। ক্রিয়াযোগাঁদিতি কার্য্যকারণভাবাঁদিত্যর্থ: ৷ 

যথা _ অন্নাপহারিণি ব্যবহারঃ প্রাণানয়ং হরতি ইতি। এবমনয়! লক্ষণয়। পঞ্চবিধয়' 

বিশ্বযেব ব্যার্ম। তথা! হি “শিখরিণি' ইত্যত্রাক্মিকপ্রশ্নবিশেষাদিবাধকানুপ্রবেশে' 
সাদৃশ্ঠাল্লক্ষণান্ত্যেব । নম্বত্রাঙ্গীকৃতৈব মধ্যে লক্ষণা কথং তন্থ্যক্তং বিবক্ষিতান্য- 
পরেতি। ততন্তেদোহত্র মুখ্যো২সংলক্ষ্যক্রমাত্না বিবক্ষিতঃ | তত্তেদশব্দেন চ রস” 

ভাঁবতদীভাসতৎপ্রশমভেদীন্তদবান্তরতেদাশ্চ, ন চ তেযু লক্ষণীয়! উপপত্তিঃ ।' 
তথাহি--বিভাবান্ুভাবপ্রতিপাদকে কাব্যে মুখ্যেইর্থে তাবদ্বাধকা নুপ্রবেশোইপ্য- 

সম্ভাব্য ইতি কো লক্ষণাবকাশঃ? 

নন্থু কিং বাধয়া, ইয়দেব লক্ষণান্বরূপম্_ “অভিধেয়াবিনাভৃতপ্রতীতি, 

লক্ষণোচ্যতে' ইতি । ইহ্ চাঁভিধেয়ানীং বিভাহ্ভাবাদীনামবিনীভূতা রসাঁদয় ইতি. 
লক্ষ্যন্তে, বিভাঁবাহ্নভাবয়োঃ কারণকার্যযরূপত্বাৎ, ব্যভিচারিণাঁং চ তৎসহকারিত্বাদিতি 

চেও-- মৈবম্ ধুত্রশবাঁদ্ ধূমে প্রতিপন্ন হ্গ্রিস্বতিরপি লক্ষণাঁকৃতৈব স্যাঁৎ, ততোইগ্নেঃ 
শীভাপনোদস্থতিরিত্যাদিরপর্য্যবসিতঃ শব্দার্থ: স্যাঁৎ। ধূমশব্বস্য স্বার্থবিশরীন্ততবানন 
তাবতি ব্যাপার ইতি চে, আয়াতং তহি মুখ্যার্থবাঁধো লক্ষণায়। জীবিতমিতি, সতি 

তস্মন্ স্বার্থবিশন্ত্যভাবাঁৎ। ন চ বিভাবাদিপ্রতিপাদনে বাধকং কিঞ্চিদস্তি। 

নন্বেবং ধূমাবগমনানত্তরাগ্রিম্মরণবদ্িতাবাদিপ্রতিপত্নস্তরং রত্যাদিচিত্তবৃত্তি- 
প্রতিপত্তিরিতি শব্দব্যাপার এবাত্র নাস্তি। ইদং তাবদয়ং প্রতী তিশ্বরূপজ্ঞো: 

মীমাংসকঃ প্রষ্টব্যঃ_কিমত্র পরচিত্তবৃত্তিমাত্রে প্রতিপত্তিরেব রসপ্রতিপত্তিরভিমতা? 
ভবতঃ? ন চৈবং ভ্রমিতব্যমূ) এবং হি লোৌকগতচিত্তবৃত্যন্ুমানমীত্রমিতি কা 

রসতা? যন্ত্রলৌকিকচমৎকারাত্্া রসাস্বাদঃ কাব্যগতবিভাবাদিচর্ববণাপ্রাণো নাসো। 
ক্মরণান্থমানাদিসাম্যেন খিলীকারপাত্রীকর্তর্যঃ | কিন্ত লৌকিকেন কার্যকারণানু- 

ফানাদিনা সংস্কৃতহৃদয়ে! বিভাবাদিকং প্রতিপদ্মান এব ন তাটস্থ্যেন প্রতিপদ্যাতে, 
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অপি তু হৃদয়সংবা দাপরপরয্যায়সহৃদয়ত্বপরবশীক্কততয়া পুর্ণীতবি্বরসা সবাদাস্ুরীভাবে- 
নান্ুমানম্মরণাদিপরণিমনারুহোব তন্ময়ীভবনোচিতচর্বণাপ্রাণতয়া । ন চাঁসৌ চর্বণা 
প্রমাণান্তরতো৷ জাতা পূর্ববং, যেনেদীনীং শ্মতিঃ স্যাৎ। ন চাধুন। কুতশ্চিং 
প্রমাণান্তরাছুৎপন্না, অলৌকিকে প্রত্যক্ষাগ্যব্যাপারাৎ। অতএব অলৌকিক এব 

বিভাবাঁদিব্যবহারঃ | যদাহ--“বিভাবে। বিজ্ঞীনার্থঃ লোকে কারণধেবাভিধীয়তে 
ন বিভাবঃ। অনুতবোঁ২প্যলৌকিক এব । “যদয়মনূভাবয়তি বাগঙ্গসত্বকৃতোইভি- 

নয়ন্তত্মাদন্ুভাবঃ, ইতি। তচ্চিত্তবৃত্িতন্ময়ীভবনমেব হানুভবনম্। লোকে তু 

কাঁ্য্যমেবোচ্যতে নানুভাবঃ। অতএব পরকীয়া ন চিত্তবৃত্তিরগম্যত ইত্যভিপ্রারেণ 

“বিভাবান্ুভাবব্য ভিচারিসংযোগাব্রসনিষ্পত্তিঃ ইতিস্ুত্রে স্থারিগ্রহণং ন কৃতম্। 

তৎ প্রত্যুত শল্যস্ূতং শ্যাৎ। স্থায়িনস্ত রসীভাঁব ওচিত্যাদুচ্যতে, তথ্ধিভাবানু- 

ভাঁবোচিতচিত্তবৃত্তিপংস্কার হন্দরচর্বব'ণাদয়াৎ। হৃদয়সংবাঁদৌপযোগিলোক চিত্ববৃত্তি- 

পরিজ্ঞানাবস্থায়াঘুগ্তানপুলকাদিভিঃ স্থাফ্মিভূতরত্যান্ভবগমাচ্চ | ব্যভিচারী তু চিত্ত- 

বৃত্াত্নত্বেংপি মৃখ্যচিত্তবৃত্তিপরবশ এব চর্যত ইতি বিভাবানুভাবমধ্যে গণিতঃ। 

অতএব রশ্যমানতায়া এবৈব নিপ্পত্তিঃ, যতপ্রবন্ধপ্রবৃত্তবন্ধুসমাগমাঁদিকারণোদিতহর্যাদি- 

লৌকিকচিত্তবৃত্তিন্তগ ভাবেন চর্বণাঁরপত্বম। অতশ্চ্ববণীত্রাভিব্যগ্রনমেব ন তু জ্ঞাপনমূ্। 
প্রমীণব্যাপারবৎ | নাপুযুৎপীদনমূ, হেতুব্যাপারবৎ । 

নু যদি নেয় জ্ঞপ্তির্ন বা নিষ্পত্তিঃ, তহি কিমেতৎ? ন ত্বয়মসাবলৌকিকো 

রসঃ। নম বিভাবাদিরত্র কিং জ্ঞাপকো। হেতুঃ, উতত কারকঃ? ন জ্ঞাপকে। ন 

কারকঃ; অপি তু চর্ববণোপযোগী । নহু কৈতদ দৃষ্টমন্যত্র। যত এব ন দৃষ্টং তত 

এবালৌকিকমিতুক্তমূ। নন্বেবং রসোৎপ্রমীণং স্যাঁৎ ; অস্ত, কিং ততঃ? তচ্চর্বণীত 

এব শ্রীতিব্যুৎপত্তিসিদ্ধেঃ কিমন্থাদর্থনীয়ম্। নন্বপ্রমাণকমেতৎ ; ন, স্বসংবেদন- 

সিদ্ধত্বাং। জ্ঞানবিশেষস্থৈব চর্বণাত্ত্বাৎ ইত্যলং বহুনা। অতণ্চ রসোংয়ম- 

লৌকিক; | যেন ললিতপরুতা্থপ্রীপস্যার্থাভিধানান্ুপযোগিনোংপি রসং প্রতি 

ব্যঞ্রকত্বম্; কা তত্র লক্ষণীয়াঃ শঙ্কাপি? কাব্যাত্নকশব্দনিপীড়নেনৈব তক্চর্ধণ! 

দৃস্টতে। দৃশ্ঠতে হি তদেব কাব্যং পুনঃ পুনঃ পঠং্চ্ব্যমাণণ্চ সহৃদয়ো লোক, ন 

তু কাব্যস্ত তত্র; 'উপাদায়াপি যে হেয়া” ইতি ন্যায়েন রুতপ্রতীতিকন্তান্ুপযোগ 
এবেতি শব্ন্ঠাপীহ ধ্বননব্যাপারঃ | অতএবালক্ষ্যক্রমতা । যত, বাক্যতেদঃ 

্যার্দিতি কেনচিছুক্তমূ, তদনভিজ্ঞতয়া । শাস্তং হি সকৃছুচ্চারিতং সময়বলেনার্থং 

প্রতিপাদয়ত্যগপঘবিরুদ্ধানেকসময়স্থত্যযোগাঁৎ কথমর্ঘদয়ং প্রত্যায়য়েৎ। অবিরুদ্ধতে 
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কস্যচিদ্ ধবনিভেদস্য সা তু স্তাহুপলক্ষণম্ 
স! পুনর্ভক্তিরক্ষ্যমাণপ্রভেদমধ্যাদন্যতমস্য ভেদস্ত যদি নামোপ- 

লক্ষণতয়া সম্তাব্যেত।; যদি চ গুণবৃত্ত্ৈব ধননর্নীনসভভ ইত্যুচাতে 

বা তাঁবানেকো বাক্যার্থঃ স্যাৎ | ক্রমেণাঁপি বিরম্য ব্যাঁপারাঘোগঃ | পুনরুচ্চারি- 
তেইপি বাক্যে স এব, সময়প্রকরণাদেস্তাদবস্থ্যাৎ ৷ প্রকরণসময়প্রাপ্যর্থ তিরক্কীরে- 

পীর্থান্তরপ্রত্যায়কত্বে নিয়মাভাঁব ইতি তেন 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াঁৎ স্বর্গকাঁমঃ ইতি 
শ্ুতৌ খাঁদেচ্ছবমীংসমিত্যেষ নার্থ ইত্যত্র ক প্রমেতি প্রসজ্যতে। তত্রাপি ন 

কাচিদিয়ত্তেত্যনাশ্বাসতা ইত্যেবং বাক্যভেদে। দূষণম | ইহ তু বিভাবান্যেব প্রতি- 

পাচ্মানং চর্বণাঁবিষয়তোন্ুখমিতি সময়াছ্যপযোগত্তাবঃ | ন চ নিযুক্তোহমত্র 
করবাণি, কৃতার্ধোইহমিতি শাস্ত্রীয় প্রতীতিসদৃশমদঃ। তত্রোস্তরকর্থব্যোম্মুখ্যেন 
লৌকিকত্বাং। ইহ তু বিভীবাঁদিচর্ববণীভূতপুষ্পবস্তৎকালদারৈবোদিতা ন তু পূর্ববা- 

পরকালাস্থবন্ধিনীতি লৌকিকা'দাস্বাদাছোগিবিষয়াচ্চান্ত এবায়ং রপাস্বাদঃ। অতএব 

“শিখরিণি' ইত্যাদাবপি মুখ্যার্থবাধাদিক্রমমনপেক্ষ্যের সহৃদয়া বক্ত ভিপ্রায়ং চাটু- 
প্্রীত্যাত্কং সংবেদয়ন্তে। অতএব গ্রন্থকারঃ সামান্যেন বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে ধবনো৷ 

ভক্তেরভাবমভ্যবাঁৎ। অক্মাভিস্ত দুরুটং প্রত্যায়য়িতুমুক্তম-_তবত্বত্র লক্ষণা, 
অলক্্যক্রমে তু কুপিতোঁৎপি কিং করিষ্যসীতি । যদি তু ন কুপ্যতে “ম্থবর্ণপুষ্পাং, 

ইত্যাদীববিবক্ষিতবাচ্যেইপি মুখ্যার্থবাঁধাদিলক্ষণীসাম্ত্রীমনপেক্ষ্যেব ব্যঙ্গযার্থবিশ্রান্তি- 
রিত্যলং বন্ছনা । উপসংহরতি - তম্মাদ্ ভক্তিরিতি ॥ ১৮ ॥ 

ননু মা ভূ ধ্বনিরিতি তক্তিরিতি চৈকং রূপম্। মাচ টব রানন 
উপলক্ষণং তু ভবিষ্যাতি ; যত্র ধবনির্ভবতি, তত্র ভক্তিরপ্যস্তীতি। ভক্ত,যগলক্ষিতো 
ধবনিঃ ৷ ন তাবদেত সর্বত্রাস্তি, ইয়তা চ কিং পরস্ সিদ্ধমূ? [কিংবা নঃ ক্রটিতম্। 
ইতি তদাহ-কম্যচিদিত্যাদি। নন্ু তক্তিস্তাবচ্চিরস্তনৈরুক্তা, তছুপলক্ষণমুখেন চ 
ধবনিমপি সমগ্রভেদং লক্ষয়িস্য্তি জ্ঞাম্ত্তি চ। কিং তল্লক্ষণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ-_যদি 
চেতি। অভিধানাভিধেয়ভাঁবে। হালঙ্কারাঁণীং ব্যাপকঃ$ ততশ্চাভিধাবৃতে বৈয়াকরণ- 

মীয়াংসকৈনিরূপিতে কুত্রেদানীমলঙ্কারকারাণাং ব্যাপারঃ। তথ! হেতুবলাঁৎ কার্য্যং 
জায়ত ইতি তাফিকৈরুক্তে কিমিদানীমী্বরপ্রভৃতীনাং কর্তংণাং জ্ঞাত্ণাং বা 
কৃত্যমপূর্বং শ্যাদিতি সর্ধবো নিরারস্তঃ স্যাৎ। তদাহ--লক্ষণকরণবৈয়ধ্যপ্রস্গ ইতি। 
মাডৃদধিপূর্ব্বোন্মীলনং পুর্বোন্সীলিত্মেধাত্মাভিঃ সম্যঙ্নিরূপিতং, তথাপি কে! 
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তদভিধাব্যাপারেণ তদিতরোহলঙ্কারবর্গ; সমগ্র এব লক্ষ্যত ইতি 

প্রত্যেকমলঙ্কারাণাং লক্ষণকরণবৈয়র্৫থযপ্রসঙ্গ;। কিঞ্চ 

লক্ষণেইন্যৈঃ কৃতে চাস্ত পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ ॥ ১৯ ॥ 

কৃতেহপি বা! পূর্ববমেবা্ৈধ্বনিলক্ষণে পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ; যণ্মাদ্ 
ধ্বনিরস্তীতি নঃ পক্ষঃ। সচ প্রাগেব সংসিদ্ধ ইত্যযতুসম্পন্নসমীহিতার্থী 

সংবৃত্তাঃ স্মঃ। যেইপি সহ্গদয়হৃদয়সংবেছ্যমনাখ্যেয়মেব ধ্বনেরাত্মান- 

মায়াসিষুস্তেইপি ন পরীক্ষ্যবাদিনঃ;। যত উক্তয়। নীত্য। বক্ষ্যমণণয়া 
চধ্বনেঃ সামান্যবিশেষলক্ষণে প্রতিপাদিতেহপি যগ্যনাখ্যেয়ত্বং তৎ সর্ব্বে- 

ষামেব বস্তৃনাং ততপ্রসক্তম্। যদি পুনধ্বনেরতিশযোক্ত্যানয়া কাব্যাস্ত- 
রাতিশায়ি তৈঃ স্বরূপমাখ্যায়তে তত্তেইপি যুক্তাভিধায়িন এব ॥ 

দৌষ ইত্যভিপ্রায়েণীই--কিং চেত্যাদি। প্রাগেবেতি.। অস্থতপ্রযত্বাদিতি শেষঃ। 

এবং ব্রিপ্রকারমভাববাঁদং, ভক্তযন্তর্ভৃততাং চ নিরাকুর্ববতা অলক্ষণীয়ত্বমেতন্মধ্যে 

নিরাককৃতমেব | অতএব যূলকারিকা সাক্ষাত্তশ্নিরকরণার্থা ন শ্রুয়তে ৷ বৃত্তিকত্ত, 
নিরাঁকৃতমপি প্রমেয়শয্যাপুরণায় কঠেন তৎপক্ষমনূদ্য নিরাকরোতি -যেইপীত্যাদিন]। 

উক্তয়। নীত্য! 'যত্রার্থঃ শবে! বা” ইতি সাঁমান্তলক্ষণং প্রতিপাদিতম্। বক্ষ্যমাণয়। 
তু নীত্য। বিশেষলক্ষণং ভবিষ্যতি “অর্থীন্তরে সঙ্ক্রমিভং ইত্যাদিনা। তত্র 
প্রথমোদ্দ্যোতে ধবনেঃ সামান্তলক্ষণমেব কারিকাঁকারেণ কৃতম্। দ্বিতীয়োদ্ব্যোতে 
কারিকাঁকারোইবান্তরবিভাগং বিশেষলক্ষণং চ বিদধদন্বাদমুখেন যূলবিভাগং দ্বিবিধং 

স্ুচিতবান্। তদাশয়ানুসারেণ তু বৃত্তিকুদত্রেবোদ্ব্যৌতে মূলবিভাগমবোচৎ-_“স চ 

দ্বিবিধঃ' ইতি । সর্বেষামিতি। লৌকিকানাং শাস্ত্রীয়াণাং চেত্যর্থ: ৷ অতিশয়ো- 

ক্্েতি। যথ! 'তান্তক্ষরাণি হৃদয়ে কিমপি শ্ষুরত্তি' ইতিবদতিশরোক্যানাখ্যেয়তোক্তা 

সাররূপতাং প্রতিপাদগ্লিতূমিতি দশিতমিতি শিবম্ ॥ ১৯ ॥ 
কিং লৌচনং বিনালৌকো ভাঁতি চন্দ্রিয়াপি হি 
তেনীভিনবগুপ্োধত্র লৌচনোন্নীলনং ব্যধাৎ ॥ 

যদুন্মীলনশক্ত্যৈব বিশ্বমুন্মীলতি ক্ষণাৎ। 
্বাস্মায়তনবিশ্রীস্তাং তাং বন্দে প্রতিভাং শিবাম্॥ 

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরা চার্য্যবর্যাভিণবগুপ্তোন্ীলিতে সহুদয়ালৌকলোচনে ধ্বনি- 
সন্কেতে প্রথম উদ্দ্যোতঃ ॥ 



৫৮ সটাকলোচনোপেতধবগ্যালোকে 

শ্রীরম্ত 

দ্বিতীয় উদ্দ্যোত:। 

এবমবিবক্ষিতবাচ্যবিবক্ষিতান্যপরবাচ্যত্বেন ধ্বনিদ্িপ্রকারঃ প্রকাশিতঃ । 
তত্রাবিবক্ষিতবাচ্যশ্টয প্রভেদপ্রতিপাদনায়েদমুচ্যতে 

অর্থান্তরে সঙ্ক্রমিতমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্। 
অবিবক্ষিতবাচ্যশ্য ধ্বনের্বাচ্যং দ্বিধামতম্ ॥ ১ ॥ 

তথাবিধাভ্যাং চ তাভ্যাং ব্যঙ্গযন্তৈব বিশেষঃ। 
তত্রার্থস্তরসঙ. ক্রমিতবাঁচ্যে যথা _ 

লোচনম্ 

দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ 

যা অর্ধ্যমাণ। শ্রেয়াংসি স্থতে ধ্বংসয়তে রুজঃ। 

তামভীষ্টফলোদারকল্পবল্লীং স্তবে শিবাঁম্ ॥ 

বৃত্তিকীরঃ সঙ্গতিঘুদ্ছ্যোতন্য কুর্ববাণ উপক্রমতে _এবমিত্যাদি। প্রকাশিত ইতি। 
ময়া বৃত্তিকারেণ সতেতি ভাবঃ। ন চেতন্ময়োৎসুত্রযুক্তমূ. অপি তু কারিকা- 

কারাভিপ্রায়েণেত্যাহ --তত্রেতি ৷ তত্র দিপ্রকারপ্রকাঁশনে বৃত্তিকারকৃতে যন্নিমিত্তং 

বীজভূতমিতি সন্বন্ধ: ॥ যদি বা-তত্রেতি পূর্ববশেষঃ | তত্র প্রথমোদ্দ্যোতে বৃত্তি- 
কারেণ প্রকাশিতঃ অবিবক্ষতবাচ্যন্ যঃ প্রভেদোহবান্তরপ্রকারস্ততপ্রতিপাদনায়েদ- 

মুচ্যতে। তদবাত্তরভেদপ্রতিপাঁদনদ্বারেশৈব চাশ্ুবাদদ্বারেণাবিবক্ষিতবাঁচ্যস্ত যঃ 

প্রভেদে! বিবক্ষিতান্যপরবাচণাৎ প্রভিন্নত্বং তংপ্রতিপাদনায়েদমুচ্যতে । ভবতি 

মূলতো দ্বিভেদত্বং কারিকাকারন্যাপি সম্মতমেবেতি ভাবঃ ৷ সংক্রমিতমিতি ণিচা 
ব্যঞ্রনাব্যাপারে ঘঃ সহকারিবর্গন্তশ্যায়ং প্রভাব ইত্যুক্তং তিরস্কৃতশব্দেন চ। যেন 
বাচ্যেনাবিবক্ষিতেন সতা২বিবক্ষিতবাঁচ্যো ধবনির্ব্যপদিশ্ঠতে তদ্ধাচ্যং দ্িধেতি সম্বন্ধঃ 

যোহর্থং উপপদ্ধমানোইংপি তাবতৈবান্ু্পযোগাদ্বন্্াত্তরসংবলনয়ান্ততামিব গতো' 
লক্ষ্যমাণ্যেইচগতধন্মী শ্রকৃহ্ত্রন্তায়েনান্তে স রূপান্তরপরিণত উক্তঃ | যন্তন্ুপপদ্যমান 
উপায়তামাত্রেণার্থান্তরপ্রতিপত্তিং কৃত্ব৷ পলাঁয়ত ইব স তিরস্কৃত ইতি । নম ব্যঙ্গযা- 

আ্বনেো। দা ধ্বনের্ডেদো নিরূপ্যতে তদু। বাচ্যস্য ঘিধেতি ভেদকথনং ন সঙ্গভমিত্যা- 



ঘিতীয়োদৃঘোতঃ ৫৯. 

নিগ্বশ্যামলকাস্তিলিপ্তবিয়তো বেল্পদ্বলাক। ঘন। 
বাতা শ্রীকরিণঃ পয়োদন্ুহৃদামানন্দকেকাহ কলা । 
কামং সন্ত দৃঢ়ং কঠোরহুদয়ে! রামোহস্মি সর্ধং সবে 
বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হহা হা! দেবী ধীর ভব ॥ 

ইত্যত্র রামশবঃ।| অনেন হি ব্যঙ্গ্যধন্মাস্তরপরিণতঃ সংজ্ঞী 
প্রত্যাযাতে, ন সংজ্ঞিমাত্রম্। 

শঙ্ক্যাহ-তথাবিধাঁভ্যাং চেতি। চো যস্মাদর্থে। ব্যঞ্রকবৈচিত্রযাদ্ধি যুক্তং ব্যঙ্গ্য- 

বৈচিত্র্যমিতি ভাবঃ ॥ ব্যঞ্রকে ত্বর্থে যদি ধ্বনিশব্স্তদা ন কশ্চিন্দোয ইতি ভাবঃ। 
তেদপ্রতিপাঁদকেশৈবান্র্থনম্া লক্ষণমপি সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়েণোদাহরণমেবাহ-_ 
অর্থান্তসঙ ক্রমিতবাচ্যো যথেতি । অত্র ক্লোকে রামশব্ধ ইতি সঙ্গতি: | অিগ্ধয়] 
জলসম্বন্ধদরসয়৷ শ্যামলয়। দ্রবিড়বনিতো চিতা সিতবর্ণয়া কান্ত্যা চকচক্যেন লিপ্ত-- 
মাচ্ছুরিতং বিষন্নভো৷ যৈঃ। বেল্পত্ত্যো বিজ.স্তমাণীস্তথা চলত্ত্যঃ পরভাগবশাঁথ 

প্রহ্যবশীচ্চ বলাকাঃ সিতপক্ষিবিশেষা যেষু ত এবংবিধা মেঘাঃ | এবং নতত্তাবদ্দুর। 

লোৌকং বর্ততে। দিণোইপি ছুঃসহাঃ। যতঃ সুক্মরজলকণোদ্র্গারিণে! বাতা ইতি 
মন্দমন্দত্বমেধামনিয়তদিগাঁগমনং চ বছবচনেন স্ুচিতম্। তহি গুহান্থ কচিৎ 
গুবিশ্টাশ্ততামিত্যত আহ - পয়োদানাং যে স্থহৃদস্তেযু চ সংস্গ যে শোৌভনহৃদয়া 

মযুব্নাস্তেযামানন্দেন হর্ষেণ কলাঃ ষড়জদংবাদিন্যে। মধুরাঃ কেকাঃ শব্বিশেষা: তাশ্চ 

সর্ধবং পয়োদবৃত্তান্তং ছুঃসহং ম্মারয়স্তি ; স্বয়ং চ দুঃসহা। ইতি ভীবঃ। এবমুদ্দীপন- 
বিভাঁবোদ্বোধিতবিপ্রলস্তঃ পরস্পরাধিষ্ঠানত্বাজ্রতেঃ বিভাঁবানীং সাধারণতামতিমন্য-- 

মান ইত এব প্রভৃতি প্রিয়তমাং হৃদয়ে নিধায়ের স্বাত্মবৃত্ান্তং তাবদীহ--কামং 
সন্ত্িতি। দৃঢ়মিতি সাঁতিশয়ম্ কঠোরহৃদয় ইতি। রামশবাীর্থধবনিবিশেষাঁবকাশ- 
দানীয় কঠোরহৃদয়পদম্। ' যথা 'তদেগহম্, ইত্যুক্তে২পি “নতভিত্তি” ইতি। অন্যথা 

রামপদং  দশরথকুলোস্তবত্বকৌশল্যান্নেহপাত্রত্ববাল্যচরিতজানকীলা ভা দিধর্্স্তর- 
পরিণতমর্থং কথং ন ধ্বনেদিতি। অক্মীতি। স এবাহং ভবামীত্যর্ঘঃ, ভবিষ্যৃতীতি 

ক্রিয়াসামান্তম্। তেন কিং করিষ্যৃতীত্যর্থঃ | অথ চ ভবনমেবাম্তা অসম্তাব্যমিতি |: 

উক্তপ্রকারেণ হৃদয়নিহিতাং প্রিয়াং স্মরণশব্দবিকল্পপরস্পরয়! প্রত্যক্ষীভাবিতাং 

হৃদয়স্ফোটনোন্মুখীং সসংভ্রমমাহ _ হহা হেতি। দেবীতি। যুক্তং তব ধৈর্যমিত্যর্থ;। 
অনেনেতি। রামশবেনানুপযুজ্যমানার্থেনেতি ভাবঃ |- বাঙ্গ্যং ধর্মাত্তরং প্রয়োজন-- 



৮০ সটীকলোচনোপেতধ্বন্তালোকে 

যথা চ মমৈব বিষমবাণলীলায়াম্_ 

তালা জাঅস্তি গুণ জাল! দে সহিঅত্রহিং ধেপ পস্ভি। 

রইকিরণানুগ গহিআই হোস্তি কমলাই কমলাইং ॥ 
( তদা জায়ন্তে গুণ ষদা তে সহদয়ৈগৃহান্তে 
রবিকিরণানুগৃহীতানি ভবস্তি কমলানি । ইতিচ্ছায়া |) 

ইত্যত্র দ্বিতীয়; কমলশব্দ2। 

অত্যন্ততিরস্কতবাচ্যো। যথা দিকবের্ধাল্মীকেঃ_ 

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যন্তযারাবুতমগ্ডলঃ। 
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্ন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥ ইতি ॥ 

রূপং রাজ্যনির্বাসনাগ্পঙখ্যেয়ম। তচ্চাসংখ্যত্বাদভিধাব্যাপারেণাশক্যসমর্পণম্ | 

ক্রমেণাপ্যমীণমপ্যেকধীবিষয্নভাবাঁভাবান্ন চিত্রচ্বণ্যপদমিতি ন চাঁকুত্বাতিশরকৃং। 
প্রতীয়মানং তু তদঙখ্যমনুত্তিনবিশেষত্বৈনৈব কিং কিং রূপং ন সহত ইতি চিত্রপান- 
করসাপুপগুড়মোদকস্থানীয়বিচিত্রচর্বণাঁপদং ভবতি | যথোক্তন্ _ উল্যন্তরেণাশক্যং 
যু ইতি । এষ এব সর্বত্র প্রয়োজনশ্য প্রতীয়মানত্বেনো ৎকর্ষহেতুর্মস্তব্যঃ । মাত্র- 
গ্রহণেন সংজ্ঞী নাত্র তিরফ্কৃত ইভ্যাহ--যথা চেত্যাদি। তালা তদ জাল। যদা। 
ধেপপ্তি গৃহ্ত্তে। অর্থান্তরগ্াসমাঁহ _ রবিকিরণেতি কমলশব্ধ ইতি । লক্ষমীপাত্র- 

ত্বাদিধর্ম্ান্তরশতচিত্রতাঁপরিণতং সংজ্ঞিনমাহেত্যর্থঃ | তেন শুদ্ধেহর্থে মুখ্যে বাঁধা- 

'নিমিত্তং তত্রার্থে তদ্বন্মসমবায়ঃ | তেন নিমিতেন রামশব্দো। ধর্ান্তরপরিণতমর্থং 

লক্ষয়তি। ব্য্যান্যপাধারণান্তশব্ববাঁচ্যানি ধর্মীন্তরাঁণি। এবং কমলশব্ঃ | গুণশবস্ত 

সংজিতিমাত্রমাহেতি | তত্র যদ্বলাৎ কৈশ্চিদীরোপিতং তদপ্রাতীতিকম্। অন্থুপযোগ- 

'বাধিতো হার্থোইন্য ধবনেধিষয়ে লক্ষণ মূলে হাস্য | 
যত্ত, হৃদয়দর্পণ উক্তমূ-'হ্হ! হেতি সংরভ্ভার্থোইয়ং চমৎকারঃ” ইতি। তত্রাপি 

সংরভ্তঃ আবেগে বিপ্রলস্তব্যতিচারীতি রসধবনিস্তাবছুপগতঃ । ন চ রামশব্বাভি- 

ব্যক্তার্থসাহায়কেন বিন! সংরস্তোল্লাসোহপি ৷ অহং সহে তন্াঃ কিং বর্তত ইত্যেব- 

'মাস্সা হি সংরস্তঃ। কমলপদে চ কঃ সংরস্ত ইত্যান্তাং তাবৎ। অনুপযোগায্সিক 
'চ মুখ্যার্ঘবাঁধাত্রান্ভীতি লক্ষণামূলত্বাদবিব ক্ষিতবাচ্যভেদতান্যোপপনৈব শুধ্ধার্থশ্তাবি- 
-বক্ষণাৎ। ন চ তিরস্কৃতত্বং ধন্সিরূপেশ, তশ্যাঁপি তাবত্যন্গমাৎ। অতএব চ 
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অত্রান্ধশব্দঃ ৷ 

গঅণং চ মত্তমেহং ধারালুলিঅজ্জুণাইং অ বনাইং। 
নিরহস্কারমিঅস্কা হরস্তি নীলাও বি ণিসাও ॥ 

অত্র মত্তনিরহঙ্কারশব্দৌ | 
অসংলক্ষ্যব্রমোদ্ধ্যোতঃ ক্রমেণ গ্োতিতঃ পরঃ।, 
বিবক্ষিতাভিধেয়স্ত ধ্বনেরাত্ম! দ্বিধা মতঃ ॥ ২ ॥ 

পরিণতবাচো৷ যুক্ত্যা ব্যবহৃতম্--আদিকবেরিতি। ধবনের্লক্ষ্যপ্রসিদ্ধতামাহ--রবীতি । 

হেমন্তবর্ণনে পঞ্চবট্যাং রামস্যোক্তিরিয়ম্। অন্ধ ইতি চোপহতদৃষ্টিং। জাত্যন্বস্থাপি 
গর্ভে দৃষ্ট্যুপঘাতাৎ। অন্ধোইয়ং পুরোৎপি ন পশ্ততীত্যত্র তিরস্কীরোইন্ধার্থন্য ন 
ত্বত্যন্তম। ইহ ত্বাদর্শন্যান্বত্মারোপ্যমাণমপি ন সহমিতি। অন্ধশবোোহত্র পদীর্থ- 
স্ষুটীকরণাশক্তত্বং নষ্টৃপ্টিগতং নিমিতীকৃত্যাদর্শং লক্ষণয়! প্রতিপাদয়তি। অসাধারণ- 
বিচ্ছায়ত্বানুপযোগিত্বাদিধর্মজাতমসংখ্যং প্রয়োজনং ব্যনক্তি। ভঙ্টনায়কেন তু 

যদুক্তমূ--“ইবশব্দযোগাদেগীণতাপ্যত্র ন কাচিং, ইতি তচ্ছলোকার্থমপরামৃশ্য। 
আদরশচন্দ্রমসোহি সাদৃশ্ঠমিবশবো। গ্যোতয়তি। নিঃশ্বাসান্ধ ইতি চাদর্শবিশেষণম্। 
ইবশব্স্তান্ধার্থেন যোজনে আদশচন্দ্রম। ইত্যুদাহরণং ভবেৎ। যোজনং চৈতদ্বশবস্য 
ক্রিষ্টম। ন চ নিঃশ্বাসেনীন্ধ ইবাদর্শঃ স ইব চন্দ্র ইতি কল্পনা কতা | জৈমিনীয়স্ত্রে 
হেবং যৌজ্যতে ন কাব্যে২ইপীত্যলম্। গঅণমিতি। 

গগনং চ মক্তমেঘং ধারালুলিতাজ্জনানি চ বনানি। 

নিরহস্কারমৃগাঙ্কা হরস্তি নীল! অপি নিশা; ॥ 
ইতি চ্ছাঁয়া। চশবোইপিশব্যার্থে। গগনং মত্তমেঘমপি ন কেবলং তারকিতম্। 

ধারালুলিতার্ভ্নবৃক্ষান্তপি বনানি ন কেবলং মলয়মারুতান্দৌলিতসহকারাণি। 

নিরহঙ্কারমৃগাঙ্কা নীল অপি নিশা ন কেবলং সিতকরকরধবলিতাঃ। হরস্তি 
উৎস্থকয়ন্তীত্যর্থঃ। মত্তশকেন সর্বখৈবেহীস্তভবৎস্বার্থেন বাধিতমদ্যোপযোগক্ষীবাত্মক- 

মুখ্যার্থেন সাদৃশ্তান্েঘাল্ল ক্ষয়তা২সমঞ্জকা রিত্বূনিবারত্বাদিধর্ম্সহতৎ ধবন্যাতে | 

নিরহঙ্কারশবেনাপি চন্দ্রং লক্ষয়ত৷ তংপারতন্ত্্যবিচ্ছায়ত্বোজ্জিগমিষারূপজিগীষাত্যাগ- 

প্রভৃতি ॥ ১ ॥ 

অবিবক্ষিতবা চ্যস্ত প্রভিন্নত্বমিতি যদুক্তং তৎকুতঃ ? ন হি স্বরূপাদেব ভেদে 
ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিবক্ষিতবাঁচ্যাদেবাশ্য ভেদে। ভবতি, বিবক্ষা তদভাবয়োধিরোধা- 



৬২ সটীকলোচনোপেতধবন্ঠালেশকে 

মুখ্যতয় প্রকাশমানো৷ ব্যঙ্গ্যোইর্থো ধ্বনেরাত্মা। স চ বাচ্যা- 

াপেক্ষয়া কশ্চিদলক্ষ্যব্রমতয়া প্রকাশতে, কশ্চিৎ ক্রমেণেতি দ্বিধা 

মতঃ। 
তত্র 

রসভাবতদাভাসতৎ্প্রশাস্ত্যাদিরক্রম | 

ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩ ॥ 

দিত্যভিপ্রায়েণাই_ অসংলক্ষ্যেতি | সম্যঙ ন লক্ষয়িতুং শক্যঃ ক্রমো বন্য তাদৃশ 
উদ্দ্যোত উদৃগ্োতনব্যাপারোইস্তেতি বন্ুত্রীহিঃ ৷ ধ্বনিশবসান্নিধ্যাদ্বিবক্ষিতাভি- 
ধেয়ত্বেন'ন্যপরত্বমত্রাক্ষিমিতি স্বককঠেন নোক্তমূ। ধ্বনেরিতি। ব্যঙ্গ্যস্যেত্যর্ঘ:ঃ | 

আত্মেতি। পূর্বঙ্গোকেন বাহঙ্গ্যস্য বাঁচ্যমুখেন ভেদ উক্ত | ইদানীং তু গোতন- 
ব্যাপারমূখেন গ্যোত্যন্য স্বাত্মনিষ্ঠ এবেত্যর্থঃ | ব্য্যম্য ধবনেগ্ঠেতনে স্বাত্মমি কঃ 
ক্রম ইত্যাশঙ্ক্যাই - বাচ্যার্থাপেক্ষয়েতি | বাচ্যোইর্থেো৷ বিভাবাঁদিঃ ॥ ২ ॥ 

তত্রেতি। তয়োর্মধ্যাঁদিত্যর্থ; | যো রসাদিরর৫থঃ স এবাক্রমো ধবনেরাত্ব! ন 

ত্বক্রম এব সঃ। ক্রমত্বমপি হি তশ্য কদাচিভভবতি। তথা চার্থশক্,্তবানুত্বানরূপ- 
ভেদতেতি বক্ষ্যতে । আত্মশব্ঃ স্বভাঁববচনঃ প্রকাঁরমাহ। তেন রসা'দির্যোহ্রধঃ স 

ধবনেরক্রমো। নামভেদঃ | অসংলক্ষ্যক্রম ইতি যাবৎ । নন কিং সর্ধবদৈব রসাদিরর৫ঘো৷ 
ধবনেং প্রকারঃ? নেত্যাহ কিন্তু যদাঙ্গিত্বেন প্রধানত্বেনীবভাসমানঃ | এতচ্চ 

সামাগ্যলক্ষণে 'গুণীকৃত স্বার্থাবিত্যত্র যদ্ভপি নিরূপিতম্, তথাপি রসবদাগলঙ্কার- 

প্রকাশনাবকাঁশদানায়ানূদিতম। স চ রসাদির্ধ্বনিব্যরস্থিত এব; ন হি তক্গুম্ং 

কাব্যং কিঞ্চদস্তি। যদ্যপি চ রসেনৈব সর্ববং জীবতি কাব্যম্, তথাপি তশ্য রসশ্যৈক- 
ঘনচমৎকারাস্মনোখপি কুতশ্চিদংশাৎ প্রধোজকীভৃতাদধিকো২সৌ চমৎকারে। 

ভবতি। তত্র যদ কশ্চিছুদ্রিক্তীবস্থাং প্রতিপন্নো ব্যভিচারী চমৎকারাতিশয়- 

প্রযোঁজকো৷ ভবতি, তদা ভাবধবনিঃ | যথা -- 

তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা দীর্ঘং ন স! কুপ্যতি 
স্র্গায়োৎপতিতা৷ ভবেন্ময়ি পুনর্ভাবার্্রমন্যা মনঃ | 

তাং হর্ভ,ং বিবুধদিযষোহপি ন চ মে শক্তাঃ পুরোব্তিনীং 
স] চাত্যন্তমগোঁচরং নয়নয়োর্যাতেতি কোংয়ং বিধিঃ ॥ 

অত্র হি বিপ্রলম্তরসসভাবে২পীয়তি বিতর্কাধ্যব্যভিচারিচমৎক্রিয্ীপ্রবুক্ত আম্বা- 
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ফাতিশয়ঃ | ব্যভিচারিণ উদয়স্থিত্যপায়ব্রিধর্মকীঃ। যদাহ--বিবিধমাভিমুখ্যেন 

চরন্তীতি ব্যাভিচারিণঃ ইতি। তত্রোদয়াবস্থাপ্রযুক্ত; কদাচিৎ । যথা - 
যাতে গোত্রবিপর্য্যয়ে শ্রুতিপথং শয্যামনুপ্রাপ্তয়! 
নির্ধ্যাতং পরিবর্তনং পুনরপি প্রারবমঙ্গীকৃতম্। 
ভূয়স্তৎ প্রক্কতং কৃতং চ শিথিলক্ষিপ্ডেকদোলেখয়] । 

তন্বন্গ্যা ন তু পারিতঃ স্তনভরঃ ক্রু প্রিয়স্যোরসঃ ॥ 
অত্র হি প্রণয়কোঁপস্যোজ্ছিগমিষৈব ঘদবস্থানং ন তু পারিত ইতুযুদয়াবকাশনিরা-. 

করণাতদেবাস্বাদজীবিতম্। স্থিতিঃ পুনরুদীহত -_ “তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ, ইত্যাদিন|। 
চিত্ত, ব্যভিচারিণঃ প্রশমাবস্থয়। প্রযুক্তশ্চমৎকারঃ। যখোদাহৃতং প্রাকৃ “একস্সিন্ 

শয়নে পরাওমুখতয়।” ইতি। অয়ং ততপ্রশম ইত্যুক্তঃ। অত্র চের্যাবিপ্রলত্তত্যয 
রসম্যাঁপি প্রশম ইতি শক্যং যোজয়িতুম্। কচিত্ত, ব্যভিচারিণঃ সন্ধিরেব চর্ববণা- 
স্পদ্ম। যথা - 

ওমর হুভিঠ আইং মু চুথিউ জেণ। 
অমিঅরসঘোণ্টাণং পড়িজাণিউ তেখ ॥ . 

ইত্যত্র শ্রত্যুক্তে তু কোপে কোপকষারগদ্গদমন্দরুদ্দিতায়া যেন মুখং চুদ্বিতং 
তেনামৃতরসনিগরণবিশ্রান্তিপরম্পরাঁণাং তৃপ্তিজ্ভীতেতি কোপপ্রসাদস্ষিশ্চমৎকার- 

স্থানমূ। কচিথ্ব্যভিচার্য্যস্তরশবলতৈব বিশ্রান্তিপদম্। যথা- 

কাঁকার্য্যং শশলক্ষ্মণঃ ক চ কুলং ভূয়োংপি দৃশ্তেত স। 

দোষাঁণীং প্রশমায় মে শরতমহে। কোপে২পি কান্ত মুখম্। 

কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্লেহপি সা দুর্লভা 

চেতঃ স্বাস্থ্যমুপেতি কঃ খলু. যুব! ধন্ঠোত্ধরং ধাস্যাতি ॥ 

অত্র হি বিতর্কৌৎস্থক্যে মতিম্মরণে শঙ্কীদৈন্তে ধৃতিচিন্তনে পরস্পরং বাধ্যবাধক- 
ভাবেন দন্শো। ভবস্তী, পর্যন্তে তু চিন্তায়া এব প্রধাঁনতাং দদতী পরমান্বাদস্থানম্। 
এবমন্যাদপুযুপ্রেক্ষ্যম । এতানি চোঁদয়সদ্ধিশবলত্বাদিকানি কারিকায়ামাদিগ্রহণেন 

গৃহীতানি। 
নন্বেবং বিভাবানুভাবমুখেনীপ্যধিকশ্চমৎকারো দৃশ্যত ইতি বিভাবধ্বনিরনুভাব- 

ধ্বনিশ্চ বক্তব্যঃ। মৈবম্ঃ বিভান্ুভাবৌ তাবৎ স্বশব্ববাঁচ্যাবেব। তচ্র্বণাঁপি 
চিত্তবৃভিষেব পর্যযবস্যতীতি রসাঁভাবেভ্যো নাঁধিকং চর্ববণীয়ম্। যদ! তু বিভাঁবাহু- 

ভাবাবপি ব্যঙ্গ ভবতস্তদা বস্তধবনিরপি কিং ন সহাতে। যদ! তু বিভাবাভাসা- 



সটীকলোচনোপেতধ্গ্কালোকে, 

বিলক্ষণ এব দ্রুতিবিস্তরবিকাশাত্া রজন্তমোবৈচিত্র্যাহুবিদ্বধসত্বময়নিজচিৎঘ্বভাবনি- 
বুত্তি বিশ্রান্তিলক্ষণঃ পরব্রন্ধাম্বাদসবিধঃ। স এব চ প্রধানভূতোৎংশঃ সিদ্ধরূপ ইতি 

ব্যুৎপত্তিনীমাপ্রধানমেবে'ন্ডি | 

অত্রোচ্যতে _রসস্বরূপ এব তাবদিপ্রতিপত্তয়ঃ প্রতিবাঁদিনাম্। তথাহি - পুর্ববা- 

বস্থায়াং যঃ স্থায়ী স এব ব্যভিচারিসম্পাতাদিন। প্রীপ্তপরিপোষোইন্কার্য/গত এব 

রসঃং। নাট্যে তু প্রযুজ্যমানত্বান্নাট্যরস ইতি কেচিৎ। প্রবাহধন্সিন্তাৎ চিত্তবৃতৌ 
চিত্তবৃত্তেঃ চিত্তবৃত্তন্তরেণ কঃ পরিপোষার্থঃ? বিস্ময়শোকক্রোধাদেশ্চ ক্রমেণ তাবন্ন 
পরিপৌষ ইতি নানুকার্ষেয রসঃ। অন্থুকর্তরি চ তত্ভাবে লয়ান্যনমুসরণং শ্যাৎ | 

সামাজিকগতে বা কশ্চমৎকারঃ? প্রত্যুত করুণাঁদৌ ছুঃধপ্রান্তিঃ | তম্মান্নায়ং পক্ষঃ | 
কম্তহি? ইহানজ্ত্যান্নিয়তস্ান্ুকারো ন শক্যঃ, নিম্প্রয়োজনশ্চ বিশিষ্টতাপ্রতীতৌ 

ভাটস্থ্যেন ব্যুৎপত্ত ভাবাৎ। 
তম্মাদনিয়তাবস্থাত্মকং স্থায়িনমুদ্দিশ্য বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ সংযুজ্যমানৈ- 

রয়ং রামঃ স্খীতি স্বৃতিবিলক্ষণ। স্থায়িনি প্রতীতিগোচরতযাস্বাদরূপ প্রতিপত্তিরম্- 
কত্রথলম্বনা নাট্যেকগামিনী রসঃ | স চ ন ব্যতিরিক্তমাধারমপেক্ষতে । কিত্তবু- 
কার্যযাভিম্নীভিমতে নর্তকে আস্বাদয়িতা সামাজিক ইত্যেতাবন্মাত্রমদঃ | তেন নাট্য 
এব রসঃ, নানুকার্যাদিঘিতি কেচিৎ । 

অগ্ঠে তু--অনুকর্তরি ষঃ স্থায্যবভাঁসোইভিনয়াদিসামগ্র্যাদিক্কতো৷ ভিত্তাবিব 

হরিতালাদিনা অশ্বাবভাসঃ স এব লোকা তীততয়া স্বাদাঁপরসংজ্ঞয়া প্রতীত্যা রম্য- 

মানে রসঃ ইতি নাট্যাদ্রসা নাট্যরসাঃ। অপরে পুনবিভাবাক্মভাবমাত্রমেব বিশিষ্ট- 

সামগ্র্যা সমপ্যমাণং তদ্বিভাবনীয়ানুভাবনীয়স্থায়িরূপ চিত্তবৃত্যচিতবাঁসনানুষক্তং 
্বনির্বুতিচর্বণীবিশিষ্টমেব রসঃ। তক্নাট্যমেব রসাঁঃ। অন্যে তু শুদ্ধং বিভাবম্, 
জুরে শুদ্ধমন্ভাবম্, কেচিত,স্থায়িমাত্রম্, ইতরে ব্যভিচাক্লিণমূঃ অন্তে তৎসংযোগম্ 
একেহনুকার্য্যম্ কেচন সকলমেব সযুদায়ং রসমাহুরিত্যলং ব্ুন| । 

কাব্যেংপি চ লোকনাট্যধশিস্থানীয়েন স্মভাবোক্তিবক্রোকি্রকারদয়েনা- 
লৌকিকপ্রসন্নমধুরৌজস্বিশব্বসমর্প্যমাঁণবিভাবাদিযোগাঁদিয়মেব রসবার্তা । অন্ত বাত্র 
নাট্যাঁঘিচিত্ররূপা1 রসপ্রতীতিঃ ;$ উপায়বৈলক্ষণ্যাদিয়মেব তাঁবদত্র সরণিঃ। এবং 

স্থিতে প্রথমপক্ষ এবৈতানি দূষণাঁনি প্রতীতেঃ স্বপরগতত্বা্দিবিকল্পনেন | সর্বপক্ষেযু 
চ প্রতীতিরপরিহা্যা রসম্য । অপ্রভীতং হি পিশাচবদব্যবহীর্যং শ্যাৎ। কিন্ত 
যথ! প্রতীতিমাত্রতেনাবিশিষ্টত্বেংপি প্রাত্যক্ষিকী আন্মানিকী আগমোঁথা প্রতিভান- 



ঘিতীয়োদৃন্োতঃ ৬৭. 

কতা যৌগিপ্রত্যক্ষজা চ প্রতীতিরুপায়বৈলক্ষণ্যাদন্যৈব, তর্ঘদিয়মপি প্রতী তিশ্চর্বণাঁ 
স্বাদনভোগাপরনামা ভবতু | তন্নিদানভৃতায়। হুদয়সংবাদাদ্যপকৃতায়। বিভাবাদি- 

সামগ্র্যা লোকোত্তরর্পত্বাৎ। রসাঃ প্রতীয়ন্ত ইতি ওদনং পচতী তিবদ্ধ্যবহারঃ, 
প্রতীয়মান এব হি রসঃ ৷ প্রতীতিরেব বিশিষ্টা রসনা! । সা চনাট্যে লৌকিকানু- 
মানপ্রতীতেবিলক্ষণা ; তাং চ প্রমুখে উপায়তয় সন্দধান৷ | এবং কাব্যে অন্যশব্ধ- 
প্রতীতেবিলক্ষণা, তাং চ প্রমুখে উপায়তয়াপেক্ষমাণ৷ ৷ 

তম্মাদন্ুখানোপহতঃ পূর্ববপক্ষঃ ৷ রাঁমাদিচরিতং তু ন সর্বস্য হৃদয়সংবাদীতি 

মহৎ সাহসম্। চিত্রবাঁসনাবিশিষ্টত্বাচ্চেতসঃ | যদীহ--“তাঁসামনাদিত্বং আশিষে। 

নিত্যত্বাৎ। জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্বতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাং” ইতি। 

তেন প্রতীতিস্তাবদ্রসস্য সিদ্ধা। স চ রসনারপা প্রতীতিরুৎপগ্ধতে। বাচ্যবাঁচক- 

যলোস্তব্রাভিধাদিবিবিক্তো ব্যঞ্জনাত্সা ধ্বননব্যাপার এব। ভোগীকরণব্যাঁপারশ্চ 
কাব্যস্য রসবিষয়ো ধবননাট্সেব, নাম্ং কিঞ্চিং। ভাবকত্বমপি সমুচিতগুণালঙ্কার- 
পরিগ্রহাত্সকম্্মীভিরেব বিতত্য বক্ষ্যতে | কিমেতদপুর্ববম্ ? কাব্যং চ রপান্ প্রতি 
ভাবকমিতি যছুচ্যতে, তত্র ভবতৈব ভাবনাছুৎপত্তিপক্ষ এব প্রত্যুজ্জীবিতঃ। নচ 

কাব্যশব্দানাং কেবলানাঁং ভাবকত্বমৃ, অর্থাপরিজ্ঞানে তদভাবাঁৎ | ন চ কেবলানাম- 

খাঁনাম্, শব্দানতরেণার্প্যমাণত্বে তদযোগাঁৎ। দ্ধযোস্ত ভাবকতমত্বাভিরেবোক্তম্। 

'যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থং ক্যঙক্তঃ ইত্যত্র। ততম্যাঘ্যগ্রকত্বাখ্যেন ব্যাপারেণ গুণা- 
লঙ্কারৌচিত্যাদিত্যাদিকয়েতিকর্তব্যতয়া কাব্য. ভাবকং রসান্ ভাবয়তি, ইতি 

জ্্যংশায়ামপি ভাবনায়াং করণাঁংশে ধ্বননমেব নিপততি । ভোগো২পি ন কাব্য- 

শবেন ক্রিয়তে, অপি তু ঘনমোহান্বসঙ্কটতানিবৃত্তিবারেণাত্বাদীপরনায়ি অলৌকিকে 
দ্রতিবিস্তরবিকাশাক্সনি ভোগে কর্তৃব্যে লোৌকোতরে ধবননব্যাপার এব যূর্ধাভিষিক্ত। 
'তচ্চেদং ভোগকৃত্বং রসন্য ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধমূ। রশ্যমানতো দিতচমৎ- 
কারানতিরিক্তত্বাস্তোগন্যেতি। সত্বাদীনাং চা্গাঙ্গিভাববৈতিত্র্স্তানভ্ত্যাদ দ্রত্যা- 

দিত্বেনাস্বাদগণন। চ যুক্ত1।। পরব্রন্ধাত্বাদসত্রক্ষচারিত্ব চান্বশ্য রসান্বাদস্ত | ব্যুৎ- 

পাঁদনং চ শাসনপ্রতিপাদনাভ্যাং শান্ত্রেতিহাসকতাভ্যাং বিলক্ষণম্। যথ! রামস্তখা- 

হুমিত্যুপমানাতিরিক্তীং  রসাম্বাদোপায়স্বপ্রতিভাবিজংস্তারূুপাং ব্যুৎপত্ভিমন্তে 

করোতীতি কমুপালভামহে। তম্মাৎ স্থিতমেতৎ _ অভিব্যজ্যন্তে রসাঃ প্রতীত্যৈব 
 রশ্থাস্ত ইতি তত্রাভিব্যক্তিঃ প্রধানতয়! ভবত্বস্তথা! বা। প্রধানত ধ্বনি, অন্তথ! 



৬৮. সটীকলোচনোপেতধবন্তালোকে, 

রসভাবতদাভাসততপ্রশমলক্ষণং মুখ্যমর্থমন্তুবর্তমান] যত্র শব্দার্থা- 
লঙ্কারা গুণাশ্চ পরম্পরং ধ্বন্পেক্ষয়া বিভিন্নরূপ] ব্যবস্থিতাস্তত্র কাব্যে, 
ধ্বনিরিতি ব্যপদেশঃ। 

প্রধানেহন্তাত্র বাক্যার্থে যত্রাঙ্গং তু রসাদয়ঃ। 

কাব্যে. তন্মিন্নলঙ্কারে। রসাদিরিতি মে মতিঃ ॥ ৫॥ 
যদ্ধপি রসবদলঙ্কারস্তান্ৈর্ঘশিতো বিষয়স্তথাপি যন্মিন কাব্যে 

প্রধানতয়ান্যোইর্থে বাক্যার্থীভূতস্তস্ত চাঙ্গভূতা৷ যে রসাদয়স্তে রসাদের- 
স্কারস্ত বিষযা ইতি মামকীনঃ পক্ষঃ। তগ্যথা চাটুষু প্রেয়োলঙ্কারস্ত 
বাক্যার্থত্বেহপি রসাদয়োইঙ্গভূতা দৃশ্যান্তে। 

রসাগ্লঙ্কারাঃ। তদাহ _মুখ্যমর্থমিতি। ব্যবস্থিতা ইতি । পূর্ব্বোক্তযুক্তিভিবিভীগেন 
ব্যবস্থাপিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ 

অন্াত্রেতি। রসম্বরূপে বস্তমাত্রেইলক্কারতাঁযোৌগ্যে বা। মে মতিরিত্যন্তপক্ষং 

দৃষ্যত্বেন হৃদি নিধায়াভিষ্ত্বাৎ স্বপক্ষং পূর্ব দর্শয়তি _তথাঁপীতি । স হি পরদণিতো 
বিষয়ো ভাবিনীত্যা নোপপন্ন ইতি ভাবঃ। যস্মিন কাব্যে ইতি স্পষ্টত্বেনীসঙ্গতং 

বাক্যমিখং যোজনীয়ম্-_যশ্মিন কাব্যে তে পূর্ববোক্তা রসাদয়োইঙ্গভূতা বাক্যার্থী- 
ভূতশ্চান্তোইর্থঃ, চশব্স্ত শব্ন্যার্থে ; তস্য কাঁব্যস্থ সম্থন্ষিনে!। যে রসাদয়োহহগভৃতান্তে 

রসাদেরলঙ্কারস্য রসবদাছালঙ্কারশব্বস্ত বিষয়াঃ; স এবাঁলঙ্কারশব্ববাচ্যো ভবতি 

যোংঙ্গভৃতঃ, ন ত্বম্ভ ইতি যাবৎ । অন্রোদাহরণমাহ--তগ্যথেতি । তদিত্যন্গত্বম্। 
যথাত্র বক্ষ্যমাণোদাহরণে, তথান্তাত্রাপীত্যর্থঃ | ভামহাঁভিপ্রীয়েণ চাটুষু প্রেয়োৎ- 
লঙ্কীরশ্য বাঁক্যার্থত্বেংপি রসাদয়োইঙ্গভৃতা দৃশ্তন্ত ইতীদমেকং বাক্যম্। ভামখেন হি 
গুরুদেবন্পতিপুত্রবিষয়প্রীতিবর্ণনং প্রেয়োলস্কার ইত্যুক্তমূ। তত্র প্রেয়ানলঙ্কারো 

যত্র স প্রেয়োলঙ্কারোহলঙ্করণীয় ইহোক্তঃ। ন ত্বলঙ্কারশ্য বাক্যার্ঘবং যুক্তমূ। যদি 
ব1 বাক্যার্থৰং প্রধানত্বম্ । চমৎকারকারিতেতি যাঁবৎ। উত্তটমতানুসারিণস্ত ভঙক্কা 

ব্যাচক্ষতে _ চাটুষু চাটুবিষয়ে বাক্যার্থত্বে চাট,নাং বাক্যার্থব্ে প্রেয়োলঙ্কারশ্যাপি' 

বিষয় ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধ: ৷ উদ্ভটমতে হি ভাবালঙ্কার এব প্রেয় ইত্যুক্তঃ, প্রেম 
ভাবানামুপলক্ষণত্বাৎ। ন কেবলং রসবদলঙ্কারশ্য বিষয়ঃ যাঁবৎ প্রেয়ঃপ্রভৃতেরপ্রীত্য- 
পিশব্দার্থঃ। রসবচ্ছবেন প্রেয়ঃশব্দেন চ সর্ব এব রসবদাছালঙ্কারা উপলক্ষিতাঃ, 

তদেবা_রসাদয়োৎিঙভৃতা দৃশ্তান্ত ইতি উক্ত বিষয় ইতি শেষঃ। 



দিতীয়োদৃঘ্োতঃ ৭৯ 

স চ রসাদিরলঙ্কারঃ শুদ্ধঃ সঙ্কীর্ণো বা। তত্রান্তো যথা-_ 

কিং হাস্তেন ন মে প্রযান্তসি পুনঃ প্রাপ্তশ্চিরাদ্দর্শনং 
কেয়ং নিফরুণ প্রবাসরুচিতা কেনাসি দূরীকৃতঃ। 
স্বপ্নান্তেঘিতি তে বদন্ প্রিয়তমব্যাসক্তক্গ্রহে। 
বুদ্ধা রোদিতি রিক্বাহুবলয়স্তারং রিপুন্ত্রীজনঃ | 

শুদ্ধ ইতি। রসান্তরেণাঙ্গভূতেনালঙ্কারান্তরেণ বা ন মিঃ, আমিশ্রস্ত সঙ্কীর্ণঠ | 

স্বপ্রস্তানুভূতসদৃশত্বেন ভবনমিতি হ্সম্নেব প্রিয়তমঃ স্বপ্লেইবলোকিতঃ। নে 
'প্রযাস্যতি পুনরিতি | ইদানীং তাং বিদিতশঠভাবং বাহুপাশবন্ধান্ন মোক্ষ্যামি । 
অতএব রিক্তবানুবলয় ইতি। স্বীকৃতশ্য চোপালস্তো যুক্ত ইত্যাহ-_-কেয়ং 
নিষ্ষরুণেতি। কেনাঁসীতি। গোত্রম্থলনাদাবপি ন ময়া কদাচিৎ খেদিতো২সি। 
্বপ্লান্তেষু স্বপ্নায়িতেষু স্বপ্তপ্রলপিতেষু পুনঃপুনরুদ্ভূততয়৷ বহুধিতি বদন্ যুস্মীকং 

সম্বদ্ধী রিপুস্ত্রীজনঃ প্রিয়তমে বিশেষেণীসক্তঃ কণ্ঠগ্রহো যেন তাদৃশ এব সন্ বুদ্ধা 

শ্ম্যবলয়াকারীকৃতবাহুপাশঃং সন্ তারং মুক্তক্ঠং রোদিতীতি। অত্র শৌকস্থায়ি- 
ভাবেন স্বপ্নদর্শনোদ্দীপিতেন করুণরসেন চব্যমাঁণেন স্ুন্মরীভূতো। নরপতিপ্রভাবেো 
ভাতীতি করুণঃ শুদ্ধ এবালঙ্কারঃ ৷ ন হি ত্বয়া রিপবো হতা৷ ইতি যাঘৃগনলঙ্কৃতো- 
ইয়ং বাক্যার্ঘস্তাদৃগয়ম্, অপি তু স্থন্দরীতরীভূতোইত্র বাক্যার্থঃ, সৌন্দর্ধ্যং চ করুখ- 
রসকৃতমেবেতি । চন্্রীদিনা বস্তনা তথা বস্ত-্তরং বদনাম্যলঙ্কি তে তছপমিতত্বেন 
চারুতয়াবভাসাৎ। তথা রসেনাপি বস্তু বা রসান্তরং বোপস্কৃতং হ্বন্ধরং ভাতি 

ইতি রসম্যাঁপি বস্তন ইবালঙ্কীরত্বে কো৷ বিরোধঃ? 

নু রসেন কিং কুর্ববত৷ প্রকৃতোহর্থেইলঙ্ক্রিয়তে । তহি উপময়শপি কিং 
কুর্বত্যলঙক্রিয়েত। নন্ু তয়োপমীয়তে প্রস্ততোহ্থঃ। রসেনাপি তহি সরসী- 
ক্রিয়তে সোহর্থ ইতি স্বসংবেদ্ধমেতৎ । তেন যৎকেনচিদচূচুদন্ “অত্র রসেন 
বিভাবাদীনীং মধ্যে কিমলঙ্ক্রিয়তে' ইতি তদনত্যুপগমপরাহতম্ ; প্রস্ততার্থস্যালক্ক।- 

ধরযত্বেনোভিধানাঁৎ | অন্যার্থন্য ভূয়সা লক্ষ্যে সত্ভাব ইতি দর্শয়তি-এবমিতি। 
ঘত্র রাঁজাদেঃ প্রভাবখ্যাঁপনং তাদুশ ইত্যর্থঃ। ক্ষিপ্ত ইতি। কাঁমিপক্ষেহনাদূত 
ইতরত্র ধৃতঃ | অবধূত ইতি ন প্রতীপ্গিতঃ প্রত্যালিঙ্গনেন, ইতরত্র সর্ববাজধুননেন 
বিশরারূক্ূতঃ | সাশ্রত্বমেকত্রের্যয়া অন্তর নিশ্রত্যাশতয়। । কাঁমীবেত্যনেনো- 
পমানেন গ্লেঁষান্ুগৃহীতেনের্য্যাবিপ্রলস্তো য আকৃষ্স্তস্য শ্লেযোপমাসহিতন্যা বত্বষূ, 



৬ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

ইত্যত্র করুণরসম্ত শুদ্ধন্তাঙ্গভাবাৎ স্পষ্টমৈব রসবদলঙ্কারত্বম্। 
এবমেবংবিধে বিষয়ে রসাস্তণাং স্পষ্ট এবাঙ্গভাবঃ। 

সংকীর্ণো রসাদিরজভূতো। যথা _. 
ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহিতোহপ্যাদদানোহংশুকাস্তং 

গৃহুন্ কেশেষপাস্তশ্চরণনিপতিতো নেক্ষিতঃ সন্ভ্রমেণ। 
আলিঙ্গন্যো হবধৃতস্ত্িপুরযুবতিভিঃ সা শ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ 
কামীবার্জাপরাধঃ স দহতু ছুরিতং শাস্তবে! বঃ শরাগ্নিঃ ॥ 
ইত্যত্র ত্রিপুররিপুপ্রভাবাতিশয়স্ত বাক্যার্থত্বে ঈর্ধ্যাবিপ্রলম্তস্ত 

শ্লেষসহিতন্যা্গভাব ইতি, এবংবিধ এব রসবদাছলঙ্কারন্ত ম্যাষ্যে 
বিষয়ঃ । অতএব চের্যযাবিপ্রলম্তকরুণয়োরঙ্গ ত্বেন ব্যবস্থানাৎ সমাবেশো 

ন কেবলস্য । যদ্প্যত্র করুণে। রসে বাস্তরোহপ্যস্তি তথাপি স তচ্চাকত্বপ্রতীত্যৈ ন 

ব্যাশ্রিয়ত ইত্যনেনাভিপ্রায়েণ স্লেষসহিতন্যেত্যেতাঁবদেবাঁবোচৎ, ন তু করুণসহিত- 
স্যেত্যপি। এতমর্থমপূর্ববতয়োত্প্রেক্ষিতং দ্রট়ীকর্ত,মীহ-এবংবিধ এবেতি। অত- 
এবেতি। যতোইত্র বিপ্রলভ্ত্যালঙ্কারত্বং ন তু বাক্যার্ঘতা, অতো হেতোরিত্যর্থঃ। 

ন দোষ ইতি।* যদি হন্ততরশ্য রসম্ প্রীধান্িমভবিশ্বন্ন দবিতীয়ো রস: সমাধিশেৎ | 
রতিস্থায়িভাবত্বেন তু সাঁপেক্ষভাবে। বিপ্রলত্তঃ স চ শৌকস্থায়িতভাবত্বেন নিরপেক্ষ- 

ভাবশ্য করুণস্য বিরুদ্ধ এব। এবমলঙ্কারশব্বপ্রসঙ্গেন সমাবেশং প্রসাধ্য এবংবিধ 
এবেতি যছুক্তং তব্রেবকারশ্যাতিপ্রায়ং ব্যাচট্টে-যত্র হীতি। সর্ববাসামুপমাদীনামূ। 

অয়ং ভাবঃ-উপমাদীনামলঙ্কারত্বে যাদৃশী বার্তা তাদৃশ্তেব রসাদীনাম্। তদ- 
বশ্ঠমন্তেনালঙ্কার্য্যেশ ভবিতব্যম্। তচ্চ য্পি বস্তমাত্রমপি ভবতি, তথাপি তস্য 
পুনরপি বিভাবাদিরূপতাৎপর্যযাবসানাদ্রসাদিতাৎপর্য্যমেবেতি সর্বত্র রসধবনেরেবাত্ম- 
ভাঁবঃ। ততছুক্তং রসভাবাদিতাঁৎপর্য্যমিতি। তশ্যেতি। প্রধানশ্যাত্মতৃতস্য 
এতদুক্তং ভবতি--উপময়্। যগ্পি বাচ্যোংরঘ৫োহলঙ্ক্রিয়তে তথাপি তন্ত তদেবালঙ্কব- 
রণং যত্ধ্যঙ্যার্থাভিব্যপ্জনসামর্ঘ্যাধানমিতি বস্ততো ধবন্যায্নৈবালঙ্কীরয্যাঃ । কটককেযু- 
রাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আয়মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তিবিশেযৌ চিত্যস্চনা ক্স 
তয়ালঙ্ক্রিয়তে । তথা হি অচেতনং শবশরীরং কুগুলাহ্যপেতমপি ন ভাতি 

অলঙ্ধার্য্যশ্যাভাবাৎ। যতিশরীরং কটককা দিযুক্তং হাশ্যাবহং ভবতি, অলঙ্কার্্যস্যা- 
লৌচিত্যাৎ। ন হি দেবস্ত কিঞ্দিনৌচিত্যমিতি বস্তুত আম্মৈবাক্বর্য্যঃ, অহম- 
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ন দোষঃ। যত্র হি রসন্ত বাক্যার্থীভাবস্তত্র কথমলঙ্কারত্বম্? অলঙ্কারো 
হি চারুত্বহেতুঃ প্রসিদ্ধ : ন ত্বসাবাত্তৈবাত্মনশ্চারুত্বহেতুঃ। 

তথা চায়মত্র সংক্ষেপঃ-_ 

রসভাবাদিতাৎপর্য্যমাশ্রিত্য বিনিবেশনম! 

অলঙ্কৃতীনাং সব্বাসামলঙ্কারত্বসাধনম্ ॥ 

তস্মাদ্ যত্র রসাদয়ে। বাক্যার্থীভূতাঃ স সর্ধঃ ন রসাদেরলঙ্কারস্ত 
বিষয়ঃ; স ধ্বনেঃ প্রভেদ?, ততন্তোপমাদয়োহলঙ্কীরা। যত্র তু 
প্রাধান্থেনার্ধাস্তরস্ত বাক্যার্থীভাবে রসাদিভিশ্চারুত্বনিস্পত্তিঃ ক্রিয়তে, 

স রসাদেরলঙ্কারতায়া বিষয়ঃ । 

এবং ধ্বনেরুপমাদীনাং রসবদলঙ্কারস্ত চ বিভক্তবিষয়ত! ভবতি। 

যদি তু চেতনানাং বাক্যর্থীভাবো রসাগ্লঙ্কারত্য বিষয় ইত্যুচ্যতে 
তহান্পিমাদীনাং প্রবিরলবিষয়তা নিধিষয়তা বাভিহিতা স্তাৎ। 

লঙ্কৃত ইত্যভিমানাঁৎ ৷ রসাদেরলঙ্কারতায়। ইতি ব্যাঁধিকরণবঞ্টরযৌ, রসাদের্যালঙ্কারতা 
তম্তাঃ স এব বিষয়ঃ। এতদনুসারেণৈব পূর্বত্রাপি বাক্যে যৌজ্যম্ ; রসাদিকর্তৃকম্যা- 

লঙ্করণক্রিয়াক্মনো বিষয় ইতি। এবমিতি। অস্মঘুক্তেন বিষয়বিভীগেনেত্যর্থঃ। 

উপমাঁদীনামিতি । যত্র রসস্যালক্কার্য্যতা রসান্তরং চাক্গভূতম্ নাস্তি তত্র শুদ্ধ। 

এবোপমাদয়ঃ | তেন সংহ্ষ্্যা নোপমাদীনীং বিষয়াঁপহার ইতি ভাঁবঃ। রসবদ- 

লঙ্কারশ্য চেতি। অনেন ভাবাছিলঙ্কারা অপি প্রেয়্বর্জ খ্বিসমাহিতা। গৃহাত্তে । তত্র 
ভাবালঙ্কারস্য শুদ্ধশ্যোদাহরণং যথা 

তব শতপত্রপত্রয্রতী্রতলশ্চরণশ্চলকলহংসনূপুরকলধবনিনা মুখরঃ | 

মহ্ষিমহান্থ্রস্য শিরসি প্রসভং নিহিতঃ কনকমহামহীধগ্তরুতাং কথমন্থ গতঃ ॥ 

ইত্যত্র দেবীস্তোত্রে 'বাক্যার্থীভূতে বিতর্কবিদ্ময়াদিভাবস্য চারুত্বহেতুতেতি 
তন্যান্ন্বাসাবালঙ্কারম্য বিষয়ঃ রসাভাসস্যালক্কারতা৷ যথা মমৈব স্তোত্রে _ 

সমস্তগুণসম্পদঃ সমমলঙ্ক্রিয়াণাং গণৈ-- 

. ভর্বন্তি যদি ভূষণং তব তথাপি নো৷ শৌতসে । 

শিবং হুদয়বল্লভং যদি যথা তথা রওয়েঃ 

তদেব নক্ষ বাঁশি তে ভবতি সর্বলোকোস্তরম্ ॥ 



২ সটীকলোচনোপেতধব্যাঁলেকে, 

যস্মাদচেতনবস্তবৃত্তে বাক্যার্থীভূতে পুনশ্চেতনবস্তবৃত্তাস্তযোজনয়! যথা 
কথঞ্িস্তবিতব্যম্ অথ সত্যামপি তন্তাং যত্রাচেতনাং বাক্যার্থীভাবে 
নাসৌ রসবদলঙ্কারম্য বিষয় ইত্যুচ্যতে। তত মহতঃ কাব্যপ্রবন্ধস্ত 
রসনিধানভূতন্ত নীরসত্বমভিহিতম্ স্তাৎ। যথা 

তরজজভঙ্গ। ক্ষুভিতবিহগশ্রেণীরশনা 

বিকর্ষস্তী ফেনং বসনমিব সংরস্তশিথিলম্। 
যথাবিদ্ধং যাতি স্থলিতমভিসন্ধায় বহুশে। 
নদীরূপেণেয়ং ্বমসহমান]। সা পরিণতা ॥ 

যথা বা-- 

তন্বী মেঘজলার্দপল্লবতয়া ধৌতাধরেধা শ্রুভিঃ 
শৃন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাঘিশ্রান্ত পুষ্পোদগমা । 
চিন্তা মৌনমিবাশ্রিতা৷ মধুকৃতাং শব্দৈবিনা লক্ষ্যতে 
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং জাতান্ুতাপেব সা ॥ 

যথা বা 

তেষাং গোপবধুবিলাসম্ুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং 
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্। 

অত্র হি পরমেশস্তুতিমাত্রং বাঁচঃ পরমোপাদেয়মিতি বাঁক্যার্থে শৃঙ্গরাভাসম্চারুত্ব- 
হেতুঃ ্লেষসহিতঃ | ন হায়ং পূর্ণ শূঙ্গীরো নায়িকায়া নিগুণত্বে নিরলঙ্কীরত্বে চ 

ভবতি। 'উত্তমযুবপ্রকৃতিরুজ্জবলবেষাত্বকঃ ইতি চাভিধানাঁৎ। ভাবাভাসাঙ্গতা৷ যথা _ 
স পাতু বো যস্ হতাবশেষান্তত্তল্যবর্ণাঞ্জনরগ্রিতেষু । 
লাবশ্যযুক্তেষপি বিত্রসত্তি দেত্যাঁঃ স্বকা ন্তানয়নোৎপলেষু ॥ 

অত্র রৌদ্রপ্রকৃতীনা মনুচিতস্ত্রাসো ভগবৎপ্রতাবকাঁরণ কৃত ইতি ভাঁবাভাসঃ। 
এবং ততপ্রশমন্যাজত্বমুদা হার্যযম্। মে মতিরিত্যনেন যৎ পরমতং স্থচিতং তদদূষণ- 

মুপন্স্যতি _ ঘদীত্যাদিনা ৷ পরশ্য চায়মাশয়ঃ- অচেতনানাং চিত্তবৃত্তিরূপরসা গ্ঘিসম্ত- 

বাত্তবর্ণনে রসবদলঙ্কারশ্যানা শঙ্ক্যত্বাত্তদ্িতক্ত এবোঁপমাদীনাং বিষয় ইতি। এতর্দৃ- 
দুষয়তি--তহীঁতি। তত্যা্চচনাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ | নম্বচেতনবর্ণনং বিষয় ইত্যুক্তমিত্যা- 
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বিচ্ছিন্নে স্মরতল্লকল্পনমূছচ্ছেদোপযোগেহধুনা 
তে জানে জরঠীভবস্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥ 

ইত্যেবমাদৌ বিষয়েইচেতনানাং বাক্যার্থীভাবেইপি চেতনবশ্তুত্তাস্তযো- 
জনাস্ত্যেব। অথ যত্র চেতনবস্তবৃত্তাস্তযোজনাস্তি তত্র রসাদিলঙ্কারঃ | 

তদেবং সত্যুপমাদয়ঃ নিবিষয়াঃ প্রবিরলবিষয়। বা! স্থ্যঃ যস্মান্াস্ত্যে- 
বাসাবচেতনবস্তবৃত্তান্তো যত্র চেতনবস্তবৃত্তান্তযোজনা নাস্ত্যস্ততে! 

বিভাবত্বেন। তস্মাদঙ্গত্বেন চ রসাদীনামলঙ্কারতা | ঘঃ পুনরজী রসো 
ভাবো বা সর্বাকারমলঙ্কার্্যঃ স ধ্বনেরাত্মেতি। 

শঙ্ক্য হেতুমাহ--যম্মাদিতি। যথাকথঞ্চিদ্িতি বিভাবাদিরূপতয়৷ । তশ্যামিতি | 

চেতনবৃত্তান্তযোজনায়াম্। নীরসত্বমিতি। যত্র হি রসস্তব্রাবশ্তং রসবদলঙ্কার ইতি 
পরমতম্। ততো ন রসবদলঙ্কারশ্চেন্ননং তত্র রসো৷ নাস্তীতি পরমতাভিপ্রীয়ানী- 
রসত্বমুক্তমূ। ন ত্বম্মাকং রসবদলঙ্কারাঁভাবে নীরসত্বম্, অপি তু ধন্াত্মভৃতরসাঁভাবে, 
তাদৃক চ রসৌইত্রান্ত্যেব | 

তরঙ্গেতি। তরঙ্গা এব ভ্রতঙ্গা যন্যাঃ ৷ বিকর্ষ্তী বিলঘ্বমানং বলাদাক্ষিপত্তী । 
বসনমংশুকম্। প্রিয়তমাবলম্বননিষেধায়েতি ভাবঃ | বন্ুশো যৎ স্থলিতং যেইপরা- 

ধাস্তানভিসন্ধায় হৃদয়েনৈকীরুত্যাঁসহমানা মাঁনিনীত্যর্থঃ। অথ চ মদ্ধিয়োগপশ্চাতা- 
পাঁসহিষ্ু্তাপশীন্তয়ে নদীভাবং গতেতি। 

তন্বীতি। বিয়োগরুশীপ্যনুতপ্তা চাঁভরণানি ত্যজতি। স্বকাঁলো বসন্তগ্রীক্ম- 

প্রীয়ঃ। উপায়চি্তনার্ঘং মৌনং, কিমিতি পাদপতিতমিতি দয়িতমবধৃতবত্যহমিতি চ 
চিন্তয়া মৌনম্। চণ্ডী কোঁপনা1। এতো শ্লোক নদষ্উলতীবর্ণনপরো তাৎপর্য্যেগ 
পুবূরবস উন্মাদা ক্রান্তস্যেক্তিরূপৌ । 

তেষামিতি। হে ভদ্র! তেষামিতি যে মমৈব হৃদয়ে স্থিতান্তেযাম্। গোঁপ- 
বধূনাং গোঁপীনাং যে বিলাসহ্থহৃদে। নর্মসচিবাস্তেষামূ্ প্রচ্ছন্নাহুরাগিণীনাং হি নান্তো। 

নর্মস্থহত্ভবতি | রাঁধায়ীশ্চ সাতিশয়ং প্রেমস্থানমিত্যাই _ রাঁধীসভ্ভোগানাং যে 

সাক্ষাদৃদ্রষ্টীরঃ কলিন্দশৈলতনয়া যমুনা তন্ান্তীরে লতাগৃহাণাং ক্ষেমং কুশলমিতি 
কাকা প্রশ্নঃ। এবং তং পৃষ্ট1 গোপদর্শনপ্রবুদ্ধসংস্কার আলঘ্বনোদ্দীপনবিভাবম্মরণাৎ 
প্রবুদ্ধর তিভাবমাত্সগতমৌত্কক্যগর্ভমাহ দ্বারকাগতো। ভগবান কৃষ্ণঃ_দ্মরতন্লস্থয 
সদনশয্যায়াঃ কল্পনার্থং মৃছু স্ুকুমারং কৃত্বা যশ্ছেদস্ত্রোটনং স এবোপযোগঃ সাফল্যম্। 



৭৪ সটীকলোচনোপেতধবস্যালো্ক- 

তমর্থমবলম্বন্তে যেহঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ। 

অঙ্গীশ্রিতাস্ত্বলঙ্কার। মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ ॥ ৬ ॥ 

যে তমর্থং রসাদিলক্ষণমঙ্গিনং সম্তভমবলম্বস্তে তে গুণাঃ শৌর্ধ্যাদিবৎ। 
বাচ্যবাচকলক্ষণান্তঙ্গানি যে পুনস্তদা শ্রিতাস্তেইলঙ্কারা মস্তব্যাঃ 
কটকাদিবৎ। 

অথ চ স্মরতল্লে যৎকল্পনং কৃণপ্রিঃ স এব মৃদুঃ সুকুমার উৎকুষ্টশ্ছেদৌপযৌগন্ত্রোটন- 
ফলং তন্সিন্বিচ্ছিন্নে । মধ্যনাঁসীনে কা স্মরতল্লকল্পনেতি ভাঁবঃ। অতএব পরস্পরানু- 

রাগনিশ্চয়গর্তমেবাহ-তে জান ইতি। বাক্যার্থন্যাত্র কর্মত্বম্। অধুন1 জরাচী- 
ভবস্তীতি। ময়ি তু সন্নিহিতেইনবরতকথিতোপযোগান্নেমে জরাজীর্ণতাখিলীকারং 

কদাচিদবাগ্রুবস্তীতি ভাঁবঃ। বিগলভ্তী নীলা ত্বিযেষামিত্যনেন কতিপয়কাঁল- 
প্রোষিতশ্থাপ্যোৌৎস্ুক্যনির্ভরত্বং ধ্বনিতমূ। এবমাত্সগতেয়মুক্তির্যদি বা গোপং 
প্রত্যেব সংপ্রধারণোক্তিঃ ৷ বনুভিরুদাহরণৈর্মহতো ভূয়সঃ প্রবন্ধন্যেতি যদুক্তং তৎ 
সুচিতম্। অথেত্যাদি। নীরসত্বমত্র ম! ভূদিত্যভিপ্রায়েণেতি শেষঃ। নন যত্র 

চেতনবৃক্তম্য সর্ববথা নানুপ্রবেশং স উপমাঁদেষিষয়ো। ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ্ - যস্মা- 
দিত্যাদি। অন্তত ইতি। স্তভ্তপুলকাদ্যচেতনমপি বর্ণ্যম্যণমন্ুভাবত্বাচ্চেতনমা- 
ক্ষিপত্যেব তাবৎ | কিমত্রোচ্যতে । অতিজডোইপি চন্দ্রো্ভানপ্রভৃতিঃ স্ববিশ্রা- 

স্তোংপি বর্ণযমাঁণোইবশ্তং চিত্তবৃত্তিবিভাবতাং ত্যত্বা কাবোখনাখ্যেয় এব স্যাৎ ; 
শান্ত্রেতিহাঁসয়োরপি বা। এবং পরমতং দুষয়িত্া স্বমতমেব প্রত্যায়ায়েনৌপসংহরতি 

--তম্মার্দিতি। য্তঃ প়রাঁক্তো বিষয়বিভাগে। ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। ভাঁবো বেতি। 

বাগ্রহণাত্তদাভাসতত্প্রশমাদয়ঃ ৷ সর্বাকাঁরমিতি ক্রিয়ীবিশেষণম্। তেন সর্বপ্রকার- 

মিত্যর্থঃ। অলঙ্কার্য্য ইতি । অত এব নালঙ্কার ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ 
অলঙ্কার্যব্যতিরিক্তশ্চালঙ্কারোইভ্যুপগন্তব্যঃ, লোকে তথ সিদ্ধত্বাং, যথা গুপি- 

ব্যতিরিক্তো গুণঃ। গুণালঙ্কারব্যবহীরশ্চ গুণিহ্লঙ্কার্ষয্ে চ সতি যুক্তঃ ৷ স চাম্মৎ- 
পক্ষ এবোঁপপন্ন ইত্যতিপ্রায়ঘয়েনাই-_ কিঞ্েত্যাদদি । ন কেবলমেতাবহ্যক্তিজীতম্ 

রসন্াঙ্গিত্বে, যাঁবদন্তদপীতি সমুচ্চন্ার্থঃ। কারিকা প্যভিপ্রীয়্য়েনৈব যোজ্য।। 
কেবলং প্রথমাভিপ্রায়ে প্রথমং কারিকার্ধং দৃষ্টান্তাভিপ্রায়েশ ব্যাথ্যেয়মূ। এবং 

বৃত্তিগ্রন্থোংপি যোজ্যঃ ॥ ৬॥ 



দ্বিতীয়োদূছোতঃ ৭৫ 

তথা চ-_ 

শুঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহ্লাদনো রসঃ। 

তন্ময়ং কাব্যমাশ্রিত্য মাধুর্ধং প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭1. 
শৃঙ্গার এব রসাস্তরাপেক্ষয়া মধুরঃ প্রহ্লাদহেতুত্বাৎ। তৎপ্রকাশন- 

পরশব্দার্থতয়া কাব্যস্য চ মাধূর্যলক্ষণো গুণঃ। শ্রব্যত্ব পুনরোজসোহইপি 
সাধারণমিতি। 

শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ। 
মাধুর্যমার্জতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ ॥ ৮ ॥ 

বিপ্রলস্তশৃঙ্গারকরুণয়োস্ত মাধুর্যমেব প্রকর্ষবৎ। সন্ৃদয়হৃদয়া বর্জনা- 
তিশয়নিমিত্বত্বাদিতি। 

নন্ু শবার্থয়োর্যাধ্য্যাদয়ো। গুণ1ঃ, তৎকথমুক্তং রসাঁদিকমঙ্গিনং গুণ আশ্রিত 

ইত্যাশঙ্ক্যাই _- তথা চেত্যাদি। তেন বক্ষ্যমাঁণেন বুদ্ধিস্থেন পরিহার প্রকাবেণোঁপ- 
পদ্ভতে চৈতদিত্যর্থ;ঃ | শুঙ্গার এবেতি। মধুর ইত্যত্র হেতুমাহ-পরঃ প্রহলাদন 
ইতি। রূতৌ হি সমস্তদেবতির্ধঙ নরাদিজাতিষবিচ্ছিনৈব বাঁসনা্ত ইতি ন কশ্শিত্তত্ 

তাদৃগ্যো ন হৃদয়সংবাঁদমযঃ, যতেবপি হি তচ্চমৎকাবোহস্ত্যেব । অত এব মধুর 
ইত্যুক্তমূ। মধুরো৷ হি শর্করাদিরসে! বিবেকিনোইবিবেকিনে। ব স্বস্থস্যাতুরস্য বা 

ঝটিতি রপনানিপতিতস্তাঁবদভিলষণীয় এব ভবতি। তন্ময়মিতি। স শৃঙ্গাব আত্ম- 
ত্বেন প্রকৃতো যত্র ব্যঙ্গযতয়া। কাব্যমিতি শবার্ঘাবিত্যর্থঃ। প্রতিতিষ্ঠতীতি। 

প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতীতি যাবৎ । এতদুক্তং ভবতি _বন্তুতো৷ মাধূর্যং নাম শৃঙ্গীরাঁদে রস- 
শ্যৈব গুণঃ। তন্মধুররসাভিব্যগকয়োঃ শব্দার্থয়ৌকপচরিতং মধুবশূঙ্গাররসাভি- 

ব্যক্তিসমর্থতা শব্দার্থয়োর্মাধূর্যমিতি হি লক্ষণম্। তম্মাছ্যত্তমুক্তম্ “তমর্থমি'ত্যাদি। 

কারিকার্থং বৃত্ত্যাহ _ শৃঙ্গ'র ইতি। নু শ্রব্যং নাতিসমস্তার্ঘশব্দং মধুরমিষ্যাতে' ইতি 
মাধূর্যস্য লক্ষণম্। নেত্যাহ - শ্রব্যত্বমিতি । সর্বং লক্ষণমুপলক্ষিতম্। ওজসোং- 
পীতি। “যো যঃ শন্ত্রম্ ইত্যত্র হি শ্রব্যত্বমসমন্তত্বং চান্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥ 

সম্ভোগশৃঙ্গীরান্মধুরতরো বিপ্রল্তঃ, ততোইপি মধুরতমঃ করুণ ইতি তদভিব্যঞজীন- 
€কৌশলং শবদার্থয়োর্মধুরতরত্বং মধুরতমত্বং চেত্যভিপ্রায়েণাই-_শৃঙ্গার ইত্যাদি। 

করুণে চেতি চশব্ঃ ক্রমমাহ। প্রকর্ষবদিতি। উত্তরোত্তরং তরতমযোগেনেতি 
ভাঁবঃ। আর্ড্রতামিতি । সহৃদয়শ্য চেতঃ স্বাভাবিকমনা বিধ্বাত্রকং কাঠিন্যৎ ক্রোধাদি- 



৭৬ সটীকলোচনোপেতধ্বন্তালৌকে 

রৌদ্রাদয়ো! রসা দীপ্ত্যা লক্ষ্যন্তে কাব্যবর্তিনঃ। 
তদ্বাক্তিহেতৃ শব্দার্থাবাশ্রিত্যৌজো! ব্যবস্থিতম্ ॥ ৯। 

রৌদ্রাদয়ে! হি রসাঃ পরাং দীপ্তিমুজ্জলতাং জনয়স্তীতি লক্ষণয়া ত এব 
দীপ্তিরিত্যুচ্যতে । ভতপ্রকাশনপরঃ শব্দো দীর্থসমাসরচনালঙ্কৃতং 

বাক্যম। যথা 
চঞ্চদ্ভূজজ্রমিতচগ্ডগদাভিঘাঁত- 

সঞ্চপিতোরুযুগলস্ত সথুযোধনস্ত । 
স্ত্যানাববদ্ধঘনশোণিতশোণপাণি- 

রুত্বংসয়িস্যতি কচাংস্তব দেবি ভীমঃ ॥ 
ততপ্রকাশনপরশ্চার্থোহনপেক্ষিতদীর্থমাসরচনঃ প্রসন্নবাচকাভিধেয়ঃ | 
যথা -- 

যো যঃ শস্্রং বিভত্তি স্বভূজগুরুমদঃ পাগুবীনাং চমুনাং 
যে! যঃ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরধিকবয়া গর্ভশষ্যাং গতো বা! । 

যো যস্তৎকর্মমসাক্ষী চরতি ময়ি রণে যশ্চ যশ্চ প্রতীপঃ 

ক্রোধান্বস্তস্ তন্য স্বয়মপি জগতামস্তকস্তাস্তকোইহম্। 
ইত্যাদৌ দ্বয়োরোজ্তম্। 

দীপ্তরূপত্বং বিদ্ময়হাসাঁদিরাগিত্বং চ ত্যঞ্জতীত্যর্থঃ ! অধিকমিতি। ক্রমেণেত্যাশয়ঃ | 
তেন করুণে২পি সর্বখৈব চিত্ত দ্রবতীত্যুক্তং ভবতি। নন্থ করুণেইপি যদি মধুরি- 
মাস্তি, তহি পূর্বকারিকারাঁং শৃঙ্গার এবেত্যেবকারঃ কিমর্থঃ। উচ্যতে -_নানেন 
রসান্তরং ব্যবচ্ছিদ্তে ; অপি ত্বাত্মভৃতশ্য রসশ্যৈব পরমার্থতে। গুণ! মাধূর্যাদয়ঃ, উপ- 
চাঁরেণ তু শব্ধার্থয়োরিত্যেবকারেণ গোত্যতে । বৃত্ত্যার্বমাহ _ বিপ্রলভ্তেতি | ॥ ৮ ॥ 

রৌদ্রেত্যাদি। আদিশবঃ প্রকারে । তেন বীরাডুতয়োরপি গ্রহ্ণম্॥ দীপ্তিঃ 
প্রতিপত্ঞহ্দয়ে বিকাসবিস্তারপ্রজলনন্বভাবা। সা চ মুখ্যতয়৷ ওজঃশব্ববাঁচ্যা।। 

তদাস্বাদময়া রৌদ্রাছাঃ, তয় দীপ্ত্যা আশ্বাদবিশেষাত্বিকয়! কার্য্যরূপয়] লক্ষ্যন্তে 
'রসান্তরাৎ পৃথক্তয়। । তেন কারণে কার্যোপচারাভ্রৌত্রাদিরেবৌজঃশব্ববাঁচ্যঃ ৷ ততো 
লক্ষিতলক্ষণয়া ততপ্রকাঁশনপরঃ শবো! দীর্ঘসমাসরচনবাক্যরূপৌহপি দীপ্ষিরিত্যু- 

চ্যতে। যথা “চঞ্চদি'ত্যাদি। তৎপ্রকাঁশনপরশ্চার্থঃ প্রসঙ্নৈর্গমকৈর্বাচকৈরভিধীয়মানঃ 
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সমর্পকত্বং কাব্যস্ত যত্তু, সর্বরসান্ প্রতি । 
স প্রসাদে গুণো জ্ঞেয়ঃ সবসাধারণক্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥ 

প্রসাদস্ত স্বচ্ছতা শব্ার্থয়োঃ। স চ সবরসসাধারণে। ৭ সর্বরচনা- 

সাধারণশ্চ ব্যঙ্গ্যার্থাপেক্ষয়ৈব মুখ্যতয়৷ ব্যবস্থিতো মন্তব্যঃ | 

সমাসানপেক্ষ্যাপি দীপ্তিরিত্যুচ্যতে | যথা-'যে। যঃ ইত্যাদি । চঞ্চদিতি। 
চথস্ত্যাং বেগাদাবর্তমানীভ্যাং ভুজাভ্যাং ভ্রমিতা যেষং চগ্ডা দাকণ। গদা তয়। 
যোইভিতঃ সূর্বত উব্বৌর্থাতস্তেন সম্যক চুণিতং পুনরনুথানোঁপহতৎ কৃতখুকযুগলং 

যুগপদেবে রুদ্বয়ং যস্থয তং স্থযোধনমরাদৃত্যৈব স্ত্যানেন। স্তানতয়া ন তু কালান্তরশুফ- 
তয়াববদ্ধং হস্তাভ্যামবিগলত্ত্রপমত্যন্তমা ভ্যন্তরতয়। ঘনং ন তু রসমাব্রত্বভ।বং যচ্ছোণি- 

তং কধিরং তেন শোঁণৌ লোহিতো পাঁণী যস্য সঃ। অত এব স ভীমঃ কাতরত্রাস- 

দায়ী। তবেতি। যস্যাস্তত্তদপমানজাতং কৃতং দেব্যন্থচিতমপি তশ্াস্তব কচানুত্তং 

সয়িস্যত্যুত্তংদবতঃ করিষ্যতি, বেণীত্বমপহরন্ করবিচু)ঃতশোণিতসকলৈর্লো হিতকুন্থমা- 

পীভেনেব যোজয়িস্যৃতীত্যুতপ্রেক্ষা ৷ দেবীত্যনেন কুলকলব্রখিলীকারম্মরণকারিণ। 

ক্রোবশ্যৈবোন্বীপনবিভাবত্বং কৃতমিতি নাত্র শৃঙ্গ রশঙ্কা। কর্তব্য । স্থযোধনস্য চানা- 
দরণং দ্বিতীয়গদাঘাতদানাভ্নুগ্ভমঃ। স চ সঞ্চমিতোকত্বাদেখ। স্তযানগ্রহণেন 
দ্রৌপদী মনথ্যপ্রক্ষালনে ত্বর। স্থচিতা। সমাসেন চ সন্ততবেগবহনস্বভাঁবাৎ তাঁবত্যের 

মধ্যে বিশ্রান্তিমলভমাঁনা চুণিতৌকদয়স্থযোধনানীদরণপর্যস্তা প্রতীতিরেকত্বেনৈব 
ভবতীত্যোদ্বত্যস্ত পয়ং পরিপৌধিকা ৷ অন্ে তু হুযোধনস্য সম্বন্ধি যৎ স্ত্যানীববদ্ধং 
ঘনং শোঁণিতং তেন শোঁণপাঁণিরিতি ব্যাঁচক্ষতে ৷ 

স ইতি। ন্বভুজয়োগুরুর্মদে। যশ্য চমূনাং মধ্যেংজ্ভনাদিরিত্যর্থঃ | পাঞ্চাল- 
রাজপুত্রেণ ধৃষ্দ্যয়েন দ্রোণস্য ব্যাপাদনাত্তংকুলং প্রত্যধিকঃ ক্রোধাবেশোহশ্বখায়ঃ। 

তৎকর্মসাক্ষীতি কর্ণপ্রভৃতিঃ | রণে সংগ্রামে কর্তব্যে যো ময়ি মঘিষয়ে প্রতীপং 

চরতি সমরবিদ্বমাচরতি | যদ্বা ময়ি চরতি সতি সংগ্রামে যঃ প্রতীপং প্রতিকৃলং 
কৃত্বান্তে স এবংবিধো। যদি সকলজগদন্তকো৷ ভবতি তস্যাপ্যত্মন্তকঃ কিমুতান্থস্ত 

মনুস্তস্য দেবন্ বা। অত্র পৃথগ-ভৃতৈরেব ক্রমাঘিমৃশ্তমীনৈরর্থৈঃ পদাঁৎ পদং ক্রোধঃ পরাং 
ধারামাশ্রিত ইত্যসমস্ততৈব দীপ্রিনিবন্ধনমূ। এবং মাধুর্যদীন্তী পরস্পরং প্রতিঘন্দিতয়া 
স্থিতে শৃজারাঁদিরৌদ্রীদিগতে ইতি প্রদর্শয়তা তৎসমাবেশবৈচিত্র্যং হাশ্যভয়ানক- 

বীভৎসশান্তেযু দশিতম্। হা্যন্ শৃঙ্গীরাক্ষতয়া মাধ্যযং প্রকুষ্টং বিকাসধর্মতয়া চৌ- 
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শ্রুতিহ্ষ্টাদয়ো দোষা অনিত্যা যে চ দিতাঃ। 
ধন্যাতআন্যেব শুঙ্গারে তে হেয়। ইত্যুদাহৃতাঃ ॥ ১১॥ 

অনিত্যা দোষাশ্চ যে শ্রুতিহুষ্টাদয়ঃ তুচিতান্তেইপি ন বাচ্যে 

অর্থমাত্রে, ন চ ব্যঙ্গো শৃঙ্গারব্যতিরেকিণি শূঙ্গারে বা ধ্বনেরনাত্বভূতে। 
কিং তহি? ধ্বন্যাত্মন্যেব শুঙ্গারেইঙ্গিতয়। ব্যঙ্গ্যে তে হেয়! ইত্যুদাহ্ৃতাঃ। 
অন্তথা হি তেষাম্নিত্যদোষতৈব ন স্তাৎ। এবময়মসংলক্ষ্যক্রমদ্যোতো 
ধ্বনের্ত্ম! প্রদদশিতঃ সামান্যেন। 

তম্তাঙ্ানাং প্রভেদ। যে প্রভেদাঃ স্বগতাশ্চ যে। 

তেষামানস্ত্যমন্রোন্যসম্বন্ধবপরিকল্পনে ॥ ১২ ॥ 

জোইপি প্রকৃ্টমিতি সাম্যং দ্বয়োঃ । ভয়ানকশ্য মগ্নচিত্তবৃত্তিস্বভাবত্বেইপি বিভাবস্য 

দীপ্ততয়া ওজঃ প্রকষ্টং মাধ্রধ্যমল্লম। ঘীভৎসে২প্যেবম্। শান্তে তু বিভাববৈচিত্র্যাৎ 

কদাচিদোজঃ প্রক্ষ্টং কদাচিন্মাধূর্যমিতি বিভাগঃ ॥ ৯ ॥ 
সমর্পকত্বং সম্যগর্পকত্বং হৃদয়সংবাদেন প্রতিপত্তংন্ প্রতি স্বাত্বাবেশেন ব্যাঁপার- 

কত্বং ঝটিতি শুষকা্ঠীগরিদৃষ্টান্তেন । অকলুযোদকদৃষ্টান্তেন চ তদকানুষ্যং প্রসন্নত্বং 
নাম সর্ধবরসানাং গুণঃ। উপচারাত্, তথাবিধে ব্যঙ্গ্যেইর্ঘে যচ্ছন্বার্থয়োঃ সমর্থকত্বং 
তদপি প্রপাদঃ। তমেব ব্যাচষ্টে-প্রসাদেতি | নম্গু রসগতো। গুণস্তৎ কথং 

'শব্দার্ঘয়োঃ স্বচ্ছতেত্যাশঙ্ক্যাহ-স চেতি। চ শব্দোবধারণে। সর্বরসসাঁধারণ 

এব গুণঃ | স এব চ গুণ এবংবিধঃ| সর্বা যেয়ং রচন1 শব্দগগতা চার্থগতা চ 

সমস্ত! চাসমস্তা চ তত্র সাধারণ | মুখ্যতয়েতি। অর্থন্য তাবৎ সমর্পকত্বং ব্ন্গ্যং 
প্রত্যেব সম্ভবতি নান্থা। শব্ন্যাঁপি স্ববাঁচ্যার্পকত্বং নাঁম কিয়দলৌকিকং যেন গুণঃ 

স্যাঁদিতি ভাঁবঃ। এবং মাধুর্ষেযোজঃপ্রপাদা এব ত্রয়ো গুণ! উপপন্না ভামহাভিপ্রায়েণ। 
তে চ প্রতিপত্রাস্বাদময়া মুখ্যতয়া তত আস্বাগে উপচরিত। রসে ততস্তব্যঞ্কয়োঃ 
শব্দার্য়োরিতি তাঁৎপর্য্যম্ ॥ ১০ ॥ 

এবমস্মৎপক্ষ এব গুণালঙ্কারব্যবহারে! বিভাগেনোপপগ্ত ইতি প্রদর্শ্য নিত্যা- 
নিত্যদৌষবিভাগোইপ্যত্বংপক্ষ এব সংগচ্ছত ইতি দর্শয়িতুমাহ - ভ্রতিছুষ্টাদয় 
ইত্যাদি । বান্তাদয়ো২সভ্যন্থতিহেতবঃ ৷ শ্রুতিদুষ্টা অর্থহুষ্টা বাক্যার্থবলাদশ্লীলার্ঘ- 

 প্রতিপত্তিকারিণঃ | যথা! “ছিদ্রান্বেষী মহাংস্তব্ধো ঘাতায়ৈবোপসর্পতি' ইতি । কল্পনা- 
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অঙ্গিতয়! ব্যঙ্গযে৷ রসাদিবিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্ত ধ্বনেরেক আত্মা য 

উত্তস্তস্তাঙ্গানাং বাচ্যবাচকান্ুপাতিনামলঙ্কারাণাংযে প্রভেদ] নিরবধয়ে! 
যে চ স্বগতাস্তন্তাঙ্গিনোহ্র্থস্ রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমলক্ষণ! বিভাবান্ু- 

তাবব্যভিচারিপ্রতিপাদনসহিতা৷ অনস্তাঃ স্বাশ্রয়াপেক্ষয়া নিঃসীমানো 

বিশেষাস্তেষামন্যোন্সন্বন্ধপরিকল্পনে ক্রিয়মাণে কম্তচিদন্যতমন্তাপি 

রসম্ত প্রকারাঃ পরিসঙ্খযাতুং ন শক্যন্তে কিমৃত সর্বেষাম্। তথা হি 
শৃজারস্তাঙিনস্তাবদাঘ্যো দৌ ভেদৌ-_ সম্ভোগো বিপ্রলস্তশ্চ। সম্ভোগস্ত 
চ পরস্পরপ্রেমদর্শনস্ুরতবিহরশা দিলক্ষণাঃ প্রকারাঃ। বিপ্রল্তত্তাপ্য- 

ভিলাষেষ্যণবিরহপ্রবাসবিপ্রলস্তাদয়ঃ। তেষাং চ প্রত্যেকং বিভাবান্ু- 

ভাবব্যভিচারিভেদঃ। তেষাং চ দেশকালাগ্ঠাশ্রয়াবস্থাভেদ ইতি 

স্বগতভেদপেক্ষয়ৈকম্ত তন্তাপরিমেয়ত্বম্, কিং পুনরঙ্গপ্রভেদকল্পনায়াম্। 
তে হাঙ্গপ্রভেদাঃ প্রত্যেকমঙ্গি প্রভেদসন্বদ্ধপরিকল্পনে ক্রিয়মাণে 

সত্যানস্তযমেরোপযাস্তি । 

দুষ্টাস্ত দ্বয়োঃ পদয়োঃ কল্পনয়া । যথা 'কুরু রুচিম্* ইত্যত্র ক্রমব্যত্যাসে। শ্রুতি- 
কষ্টস্ত অধাক্ষীৎ অক্ষোৎসীৎ তৃণেটি ইত্যাদি। শূঙ্গীর ইত্যুচিতরসোপলক্ষণার্থম্। 
বীরশাস্তাভূতাদাঁবপি তেষাং বর্জনাৎ। স্ুচিতা ইতি। ন ত্বেষাং বিষয়বিভাগ- 
প্রদর্শনেনানিত্যত্ব ভিন্নবৃত্তাদিদোষেভ্যে। বিবিজ্তং প্রদশিতম। নাপি গুণেভ্যো 

ব্যতিরিক্তত্বমূ। বীভৎসহাশ্যরৌদ্রাদৌ ত্ব্ষোমস্মাভিরুপগমাৎ শৃঙ্গারাদৌ চ বর্জনাদ- 
নিত্যত্বং চ দৌত্বং চ সমধিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

অঙ্গানামিত্যলঙ্কারাণাম্। ম্বগতা ইতি। আত্মগতাঃ সম্ভোগবিপ্রলম্তাগ্। 
আত্মীয়গতা বিভাবাদিগতান্তেবাং লোইপ্রস্তারেণাঙ্গীিভাবে কা গণনেতি 
ভাবঃ। স্বাশরয়ঃ শ্্রীপুংসপ্ররুত্যোচিত্যাদিঃ। পরস্পরং প্ররেন্া দর্শশমিত্যুপলক্ষণং 
মস্তাষণাঁদেরপি। ত্বরতং চাতুঃযষ্ঠিকমালিঙ্গনাদি। বিহরণমুছ্যানগমনম্। আদি- 
গ্রহণেন জলক্রীড়াপানকচন্ত্রোদয়ক্রীড়াদি। অভিলাষবিপ্রলস্তো দ্বয়োরপ্যগ্টোম্য- 

জীবিতসর্বস্বাভিমানাত্মিকায়াং রতাবুৎপন্ায়ামপি কুতশ্চিদ্ধেতোরপ্রা্তসমাগমত্তে 
সন্তব্যঃ। যথা “মুখয়তীতি কিমুচ্যত' ইত্যতঃ প্রস্তুতি বৎসরাঁজরত্বাবল্যোঃ, ন তু 

পুর্বং রত্ত্যবল্যাঃ। তদা হি রত্যভাবে কামাবস্থামাত্রং তৎ। ঈর্ষাবিপ্রলস্ঃ 



৮৩ সটীকলোচনোপেতধবস্ভালোকে 

দিজ্মাত্রং তৃচ্যতে যেন ব্যুৎপন্নানাং সচেতসাম্। 
বুদ্ধিরাসাদিতালোকা৷ সর্ধত্রৈব ভবিষ্যতি ॥ ১৩॥ 

দিঙ.মাত্রকথনেন হি ব্যুৎপন্নানাং সহদয়ানামেকত্রাপি রসভেদে 
সহালঙ্করৈরঙ্গাঙ্গিভাবপরিজ্ঞানাদাসাদিতালোকা বুদ্ধিঃ সর্যাত্রৈব 
ভবিষ্যাতি। 

তত্র সপ 

শৃঙ্গারস্যাঙ্গিনো যত্বাদেকরূপানুবন্ধবান্। 
সর্বেষেব প্রভেদেষু নানুপ্রাসঃ প্রকাশকঃ ॥ ১৪ ॥ 

অঙ্গিনে! হি শুঙ্গারস্ত যে উক্তাঃ প্রভেদাস্তেযু সর্বেঘেকপ্রকাবানু- 
বন্ধিতয়' প্রবন্ধেন প্রবৃত্তোইনুপ্রাসো ন ব্যঞ্জকঃ। অঙ্গিন ইত্যনেনাঙ্গ- 
ভূতস্ত শূঙ্গারস্তৈকরূপান্ুবন্ধ্ন্থপ্রাসনিবন্ধনে কামচারমাহ। 

প্রণয়খগ্ডনাদিনা খণ্ডিতয়া সহ। বিরহ্বিপ্রলম্তঃ পুনঃ খণ্ডিতয়া প্রসাছামানয়াগি 

প্রসাদমগৃহুত্ত্যা ততঃ পশ্চাত্তবীপপরীতত্বেন বিরহোঁৎকষিতয়া সহ মন্তব্যঃ | প্রবাস- 

বিপ্রলম্তঃ প্রোষিতভর্তুকয়া৷ সহেতি বিভাগঃ । আদিগ্রহণাচ্ছাপাদিকৃতঃ, বিপ্রলত্ত 

ইব চ বিপ্রলম্তঃ। বঞ্চনায়াং হাভিলবিতো৷ বিষয়ো ন লভ্যতে; এবমত্র 

তেষাঁং চেতি। একত্র সম্তোগাদীনামপবত্র বিভাবাদীনাম্। আশ্রয়ো মলয়াঁদি 
মাকতাদীনাং বিভাবানাঁমিতি যদ্ুচ্যত্যে তদৃদেশশব্দেন গতার্থম্। তস্মাদাশ্রয় 

কারণম্। যথা মমৈব_ 

দয়িতয়৷ গ্রথিত। ক্রগিয়ং ময় হদয়ধামনি নিত্যনিয়োজিতা। | 

গলতি শুফতয়াপি স্বধাঁবসং, বিরহদাহকজাং পরিহারকমূ ॥ 

তশ্যেতি শৃঙ্গারস্যয | অঙ্গিনাং রসাঁদীনাং প্রভেদস্তৎসম্বন্ধকল্পনেত্যর্ঘঃ ॥ ১২ 
যেনেতি ৷ দিঙমাত্রোক্তেনেত্যর্থঃ | সচেতসাঁমিতি । মহাঁকবিত্বং সহদয়ত্বং ' 

প্রেপ্,নামিতি ভাবঃ। সর্বত্রেতি। সর্বেষু রসাদিঘাসাদিত আলোকোহবগ' 
সম্যগ্থন্যৎপত্তির্যয়েতি সন্বন্ধ ॥ ১৩ ॥ 

তত্রেতি। বক্তব্যে দিঙ.মাত্রে সতীত্যর্থ: | যত্াদিতি। যতৃতঃ ক্রিয়মাণতবাদিটি 

হেবর্ধোংভিপ্রেতঃ ৷ একরপং ত্বন্থবন্ধং ত্যক্তা বিচিত্রেধিনুপ্রাসো নিবধ্যমানো 
ণ্চাশমাল্সাজান্িজপগনগগ্ ॥ ৯৪ ॥ 



ঘিতীয়োদৃঘ্োতঃ ৮১ 

ধবন্যা ত্বভূতে শৃঙ্গারে যমকা'দিনিবন্ধনম্। 
শক্তাবপি প্রমাদিত্বং বিপ্রলস্তে বিশেষতঃ ॥ ১৫ ! 

ধবনেরা ত্মভূতঃ শৃঙ্গারস্তাৎপর্য্যেণ বাচ্যবাচকাভ্যাং প্রকাশ্যমান- 
স্তশ্মিন যমকাদীনাং যমকপ্রকারাণাং নিবন্ধনং হৃকষরশব্দভঙ শ্লেষাদীনাং 
শক্তাবপি প্রমাদিত্বম্। প্রমাদিত্ব মিত্যনেনৈতদ্বর্শ্যতে _ কাঁকতালীয়েন 
কদাচিৎ -স্তধচঞ্ক্রস্ত যমকাদেনিম্পত্তাবপি ভূম্ালঙ্কারাস্তরবদ্রসাঙ্গ ত্বেন 
নিবন্ধে ন কর্তব্য ইতি। “বিপ্রলম্ভে বিশেষত ইত্যনেন বিপ্রলস্ভে 
সৌকুমার্ধ্যাতিশয়ঃ খ্যাপ্যতে । তশ্মিন্দ্যোত্যে যমকাদেরঙ্গস্য নিবন্ধে? 
নিয়মান্ন কর্তব্য ইতি। 

অত্র যুক্তিরভিধীয়তে _ 

র্সাক্ষিপ্ততয়া যস্ত বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ। 
অপৃথগ যত্বনির্র্ত্যঃ সোহলঙ্কারে ধবনৌ মতঃ ॥ ১৬ ॥ 

যমকাদীত্যাদিশব্দঃ প্রকারবাচী। দুক্ষরং মুরজচক্রবন্ধাদি। শব্দভঙ্গনঙ্্েষ 
ইতি। অর্থশ্লেযো ন দোষায় “রক্তত্ত্ং ইত্যাদৌ 3 শব্দভঙ্গোৎপি ক্রিষ্ট এব ছষ্টঃ, 
ন ত্বশোকাদৌ ॥ ১৫ ॥ 

যুক্তিরিতি ৷ সর্বব্যাপকং বস্তিত্যর্থঃ। রসেতি। রসসমবধানেন বিভাবাদি- 

ঘটনশমেব কৃর্ববস্তম্নান্তরীয়কতয়! যমাসাদয়তি স এবাত্রীলঙ্কীরো। রসমার্গে, নান্তাঃ | 
তেন বীরাভুতাদিরসেষপি যমকাঁদি কবেঃ প্রতিপত্ঞুশ্চ রসবিদ্রকার্য্যেব সর্বত্র। 
গডডুরিকা প্রবাহৌপহতসহৃদয়ধুরাধিরোহ্ণবিহীনলোকাবর্জনাভিপ্রায়েণ তু ময় 
শ্ঙ্গারে বিপ্রলস্তে চ বিশেষত ইত্যুক্তমিতি ভাব: | তথা চ 'রসেইঙ্গত্বং তম্মাদেষাং 
ন বিছ্ভতে' ইতি সামাগ্তেন বক্ষ্যতি। নিষ্পভ্ভাবিতি। প্রতিভাহ্ুগ্রহাৎ স্বয়মেব 
সম্পত্তৌ নিষ্পাদনানপেক্ষায়ামিত্যর্থঃ । আশ্চর্যভূত ইতি । কথমেষ নিবদ্ধ ইত্য- 
ভূতস্থানম্। করকিসলয়গ্তস্তবদনা শ্বীসতাস্তাধরা প্রবর্তমানবাষ্পভরনিরদ্ধকণ্ঠি 
অবিচ্ছিন্নরুদিতচঞ্চৎকুচতট। রোৌষমপরিত্যজন্তী চাটুক্্যা যাবৎ প্রসাগ্তে তাবদীর্ধ্য- 
বিপ্রলস্তগতান্ুুভাবচর্বশাবহিতচেতস এব বক্র ল্লেষরূপকব্যতিরেকাগ্ভা অবত্ব- 
নিষ্পন্াশ্চর্বরিত্রপি ন রসচর্বণাবিত্রমাদধতীতি । লক্ষণমিতি। ব্যাপকমিতর্থঃ | 

'প্রবন্ধেন ক্রিয়মীণ' ইতি সম্বন্ধঃ ৷ অতএব বুদ্ধিপূর্ববকত্বমবশ্যস্তাবীতি বুদ্ধিপূর্বকশব্ষ 
ঙ 



:৮২ মা সটীকলোচনোপেতধবন্ঠালেকে, 

নিষ্পত্বাবাশ্চর্য্যভূতোইপি যন্তালঙ্কারস্ত রসাক্ষিপ্ততয়ৈব বন্ধঃ 
শক্যক্রিয়ো ভবেৎ সোহম্মিন্লল্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনাবলঙ্কারো মতঃ। 
তস্তৈবরসাঙ্গত্বং মুখ্যমিত্যর্থঃ। যথা -_- 

কপোলে পল্জালী করতলনিরোধেন মুদিতা 

নিগীতো নিঃশ্বাসৈরয়মমৃতন্ৃষ্যোহধররসঃ। 
মুস্ুঃ কণ্ঠে লগ্রস্তরলয়তি বাম্পস্তনতটীং 
পরিয়ে মন্যুর্জাতস্তব নিরনুরোধে ন তু বয়ম্॥ 

রসাজত্বে চ তম্ত লক্ষণমপৃথগ-যত্ুনিবর্ত্যত্বমিতি যো! রসং বন্ধুমধ্য- 
বসিতম্য কবেরলঙ্কারস্তাং বাসনামত্যুহ্া ঘত্বাস্তরমাস্থিতস্ত নিষ্পছ্যতে স 
ন রসাঙ্গমিতি। যমকে চ প্রবন্ধেন বুদ্দিপূর্বকং ক্রিয়মাণে নিয়মেনৈব 
যত্বাস্তরপরিগ্রহ আপততি শব্ববিশেষান্বেষণরূপঃ। অলঙ্কারাস্তরেঘপি 
তত্তুল্যমিতি চেৎ- নৈবম্। অলঙ্কারাস্তরাণি হি নিরূপ্যমাণ- 

তুর্ঘটনাম্তপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহম্পুব্বিকয়া 
পরাপতস্তি। যথ] কাদম্বর্য্যাং কাঁদম্বরীদর্শনাবসরে । যথা চ মায়া- 
রামশিরোদর্শনেন বিহ্বলায়াং সীতাদেব্যাং সেতৌ। যুক্তং চৈতৎ, যতো 
রসা বাচ্যবিশেষৈরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ । তৎপ্রতিপাদকৈশ্চ শবৈস্তৎপ্রকা- 

শিনেো! বাচ্যবিশেষা এব বূপকাদয়োইলক্কারাঃ। তন্মান্ন তেষাং 
বহিরক্ত্বং রসাভিব্যক্তৌ। যমকদৃষ্ধরমার্গেযু তু তৎ স্থিতমেব। যত্তূ 
রসবস্তি কানিচিদ্ যমকাদীনি দৃশ্যাস্তে, তত্র রসাদীনামঙ্গতা৷ যমকাদীনাং 

উপাত্বঃ । রসসমবধানাদন্তে। যত্বে!। যত্বান্তরমূ। নিরূপ্যমাণানি সন্তি ছুর্টনানি। 

বুদ্ধিপূর্বং চিকীর্ধিতান্তপি কর্ত,মশক্যানীত্যর্ঘঃ | তথা নিরপ্যমাণে দুর্ঘটনাঁনি 
কথমেতাকি রচিতানীত্যেবং বিস্বয়াবহানীত্যর্থঃ। অহম্পূর্বং অগ্র্য ইত্যর্থঃ। 

অহমাদীবহমাঁদে প্রবর্ত ইত্যর্থঃ | অহম্পূর্ব ইত্যন্য ভাবোহহম্পৃবিকা । অহমিতি 
নিপাঁতে। বিভক্তিপ্রতিরূপকোৎম্মদর্থবৃত্তিঃ । এতর্দিতি। অহংপৃবিকয়! পরাপতন- 
মিত্যর্থৎ। কানিচিদিতি। কালিদাসাদিকতাঁনীত্যর্থঃ | শক্তন্যাপি পৃথগঘত্ো 
জায়ত ইতি সন্বন্ধঃ। এযামিতি ৷ যমকাদীনাম্.। ধবন্তাক্্ভূতে শৃঙ্গারে ইতি ঘছুক্তং 

তত প্রীধান্তেনার্ধক্লোকেন সংগৃহীতে ধবন্তাক্সভৃত ইতি ॥ ১৬ ॥ 



ঘিতীয়োদৃঘোতঃ ৮৩ 
ন্বঙ্গিতেব। রসাভাসে চাঙ্গত্বমপ্যবিরুদ্ধম। অঙ্গিতয়া তু ব্যঙ্গ্যে রষে 
"নাঙ্গত্বং পৃথক্ প্রযত্বনির্বব্ত্যত্বাদ্ যঘমকাদেঃ। 

অস্যৈবার্থস্ত সংগ্রহশ্পোকাঃ- 

রসবস্তি হি বস্তৃনি সালঙ্কারাণি কানিচিৎ। 
একেনৈব প্রযত্তেন নিবর্ত্যন্তে মহাকবেঃ ॥ 

যমকাদিনিবন্ধে তু পুথগ. যত্বোহস্ত জায়তে। 
শক্তন্তাপি রসেহঙ্গত্বং তন্মাদেষাং ন বিদ্াতে ॥ 

রসাভাসাঙ্গভাবন্ত্ব ঘমকাদেন বার্্যতে। 

ধবন্যাত্মভূতে শরঙ্গারে ত্রঙ্গতা নোপপগ্তে ॥ 

ইদানীং ধ্বন্াত্মভৃতন্ত শুঙ্গারন্য ব্যঞ্জকোইলঙ্কারবর্গ আখ্যায়তে _ 

ধ্বন্যাতভূতে শুঙ্গারে সমীক্ষ্য বিনিবেশিতঃ। 
রূপকাদিরলঙ্কারবর্গ এতি যথার্থতাম্ ॥ ১৭ ॥ 

অলঙ্কারো হি বাহ্যালঙ্কারসাম্যাদঙ্গিনশ্চারুত্বহেতুরুচ্যতে । 
'াচ্যালঙ্কা রবর্গশ্চ রূপকাদির্যাবান্ুক্তো বক্ষ্যতে চ কৈশ্চিৎ, অলঙ্কারাণা- 

মনস্তত্বাৎ। 

ইদ্ানীমিতি। হেয়বর্গ উত্তঃ, উপাদেয়বর্গস্ত বক্তব্য ইতি ভাবঃ। ব্যপ্তক 
ইতি। যশ্চ যথা চেত্যধ্যাহারঃ । যথার্থতামিতি। চাকুত্বহ্তুতামিত্যর্থ; ৷ 
উক্ত ইতি। ভামহাদ্দিভিরলঙ্কীরলক্ষণকারৈঃ | বক্ষ্যতে চেত্যত্র হেতুমাহ 
'অলঙ্কারাণামনত্ত্বাদিতি। প্রতিভানস্ত্যাৎ অগ্যৈরপি ভাবিভিঃ কৈশ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

সমীক্ষ্যেতি। সমীক্ষ্যেত্যনেন শব্দেন কারিকায়ামুক্তেতি ভাবঃ। ক্লোক- 

'পাঁদেযু চতুর ক্লোকার্দে চাক্গতরসাধনমিদম্) রূপকাদিরিতি প্রত্যেকং সমন্কঃ। 

ঘমলঙ্কারং তদঙ্গতয়া বিবক্ষতি নাঙ্গিত্বেন, যমবসরে গৃত্রাঁতি, যমবসরে ত্যজতি, 
যং নাত্যন্তং নির্ষোঢুমিচ্ছতি, যং যত্বাদত্বেন প্রত্যবেক্ষতে, স এবমুপনিবধ্য- 

'মাঁনো রসাভিব্যক্তিহেতুর্ভবতীতি বিততং মহাকাব্যম। তন্মহাবাক্যমধ্যে 

-চোদাহ্রণাবকাশমুদাহরণস্বরূপং তদ যোজনম্ তৎসমর্থনং চ নিরূপরিতু গ্রস্থাস্তর- 

মিতি বৃত্তি গ্রন্থ্য সথন্ধঃ | 



৮৪ ,সটীকলোচনোপেতববন্তালোকে 

স সর্ধববোহপি হি সমীক্ষ্য বিনিবেশ্যতে তদলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গাস্থ' 
ধবনেরঙ্গিন: সর্ববন্তৈব চারুত্বহেতুনিষ্পদ্যতে ৷ 

এষ চাস্ত বিনিবেশনে সমীক্ষা _ 

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন। 
কালে চ গ্রহণত্যাগৌ নাতিনির্বহণৈষিতা ॥ ১৮ ॥ 
নিরৃর্টাবপি চাঙ্গত্বে যত্ন প্রত্যবেক্ষণম্। 
রূপকাদিরলঙ্কীরবর্গস্তাজত্বসাধনম্ ॥ ১৯ ॥ 

রসবন্ধেষত্যাদূতমনাঃ কবিধামলঙ্কারং তদঙ্গতয়া বিবক্ষতি। যথা _ 

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পুশসি বুশো। বেপথুমতীং 
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃ্ু কর্ণীস্তিকচরঃ। 
করো ব্যাধুস্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ববন্বমধরং 
বয়ং তত্বান্বেষান্মধুকর হতা স্্ং খলু কৃতী ॥ 

অত্র হি ভ্রমরম্বভাবোক্তিরলঙ্কারো রসানুগুণঃ। “নাঙ্গিত্বেনেতি? 

ন প্রাধান্তেন। কদাচিদ্রসাদিতাৎপর্যেণ বিবক্ষিতোইপি হালঙ্কারঃ 

কশ্চিদঙ্গিত্বেন বিবক্ষিতো দৃশ্যতে । যথা 

চক্রাভিঘাতপ্রসভাজ্ঞয়ৈব চকা'র যো রাহুবধূজনস্তয। 
আলিঙ্গনোদ্দামবিলাসবন্ধ্যং রতোৎসবং চুন্বনমাত্রশৈষম্ ॥ 

চলাপালামিতি | হে মধুকর, বয়মেবংবিধাভিলাষচাটুপ্রবণ। অপি তত্বান্বেষণাঘস্ত- 
বৃত্তেহনিষ্যমাণে হতা আয্মাসমী্রপাত্রীভূত। জাতাঃ। ত্বং খন্িতি নিপাতেনাত্ব- 

সিদ্ধং তবৈব চরিতার্থ ত্বমিতি শকুত্তলাং প্রত্যভিলাধিণো দুস্যন্তস্তেয়মুক্তিঃ | তথ৷ 
হি কথমেতদীয়কটাক্ষগোচর! ভূয়াম্ম, কথমেষাম্মদভিপ্রায়ব্যগ্রকং রহোবচনমাকর্ণাঁৎ, 

কথং নু হ্ঠাদনিচ্ছ্ত্যা অপি পরিচ্ণ্থনং বিধেয়াম্মেতি যদস্মাকং মনোরাজ্যপদবী- 

মধিশেতে তত্তবাঁযত্বসিদ্ধম। ভ্রমরো। হি নীলোৎপলধিয়া তদাশঙ্কীকরীং দৃষ্টিং 
পুনঃপুনঃ স্পৃশতি। শ্রবণাবকাশপর্য্য্কত্বাচ্চ নেত্রয়োরুৎপলশঙ্কীনপগমাত্তব্রৈব 
দন্ধ্ন্মান আন্তে। সহ্জসৌকুমীর্যব্রীসকাতরায়াশ্চ রতিনিধানভূতং বিকসিতার- 
বিন্বকুবলয়ামোদমধুরমধরং পিবতীতি ভ্রমরন্বভাবোক্তিরলঙ্কারোহঙ্গতামেব প্রককৃত- 



ঘ্িতীয়োদূন্োতঃ ৮৫ 

অত্র হি পধ্যায়োক্তস্তাঙ্গিত্বেন বিবক্ষ। রসাদ্দিতাৎপর্ষে সত্যপীতি। 
অঙ্গত্বেন বিবক্ষিতমপি যমবসরে গৃহ্াতি নানবসরে। অবসরে 
গৃহীতির্যথা _ 

উদ্দামোৎকলিকাং বিপাত্ররুচং প্রারবধজ স্ভাং ক্ষণা- 
দায়াসং শ্বসনোদগমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মবনঃ |" 

অগ্যোগ্ভানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্াং প্রুবং 
পশ্যন্ কোপবিপাটলছ্যতি মুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্ ॥ 

ইত্যত্র উপমাশ্লেষস্ত । গৃহীতমপি চ ষমবসরে ত্যজতি তদ্রসান্ু- 
গুণতয়ালঙ্কারাস্তরাপেক্ষয়া । যথা - 

রক্তত্বং নবপল্লবৈরহমপি শ্লাঘ্যৈঃ প্রিয়ায়া গুণৈ- 
স্বমায়াস্তি শিলীমুখাঃ স্মরধনুমু'ক্তাস্তথা! মামপি। 
কান্তাপাদতলাহতিস্তব মুদে তছন্মমাপ্যাবয়োঃ 
সবং তুল্যমশোককেবলমহং ধাত্র! সশোকঃ কৃতঃ ॥ 

রসম্যোপগতঃ ৷ অন্তে তু ভ্রমরম্বভাবে উক্ভির্যস্তেতি ভ্রমরস্বভাবোক্তিরত্র রূপক- 
ব্যতিরেক ইত্যান্ঃ। 

চক্রাভিঘাত এব প্রসভাঁজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়ে। নিয়োগন্তয়া যে রাহুদয়িতানাং 
রতোৎসবং চুম্বনমাত্রশেষং চকার। যত আলিঙ্গনমুদ্দামং প্রধানং যেষু বিলাসেষ্ু 
তৈর্বন্ধ্যঃ শুন্োইসৌ রতোৎসবং। অত্রাহ কশ্চিং_পর্যায়োক্তমেবাত্র কবেঃ 

প্রীধান্তেন বিবক্ষিতং, ন তু রসাদি। তং কথমুচ্যতে রসাদিতাৎপর্য্যে ত্যপী”তি। 

মৈবম্; বাঁস্ুদেবপ্রতাপো হাত্র বিবক্ষিতঃ। স চাত্ত চাকত্বহেতৃতয়। ন চকাস্তি, 
অপি তু পর্য্যায়োক্তমেব | যগ্ভপি চান্র কাঁব্যে ন কাচিদ্দোষাশঙ্কা, তথাপি দৃষ্টাত্ত- 
বদেতৎ--যতপ্রকৃতস্য পোষণীয়স্য স্বরূপতিরস্কারকোহঙ্গভূতোইপ্যলঙ্কারঃ সম্পছতে | 
ততশ্চ কচিদনৌচিত্যমাগচ্ছতীত্যয়ং গ্রন্থক্ৃত আশয়ঃ | তথা চ গ্রন্থকার এবমগ্রে 

দশয়িষ্যতি | মহীত্সনীং দুষশৌদঘোৌষণমীত্মন এব দূষণমিতি নেদং দূষণৌদাহরণং 

দত্তম্। 

উদ্দাম! উদগতাঃ কলিকা যস্তাঃ। উৎকলিকাশ্চ রুহরুহিকাঃ | ক্ষণাভশ্দিন্নে 

'বাবসরে প্রারৰা! জ্স্তা বিকাসো বয়া । জং চ মন্মথকৃতোইলমর্দঃ | শ্বসনোদগমৈ- 



৮ সটিকলোচনোপেতরবন্তালোকে - 

অত্র হি প্রবন্ধগ্রবৃত্তোহপি শ্লেষেো ব্যতিরেকবিবক্ষয় ত্যজ্যমানো। 

রসবিশেষং পুফ্াতি। নাত্রালঙ্কারছ্বয়সন্নিপাতঃ, কিং তি? 
অলঙ্কারাস্তরমেব শ্লেষব্যতিরেকলক্ষণং নরসিংহবদিতি চেৎ -ন; তম্তয 

প্রকারাস্তরেণ ব্যবস্থাপনাৎ। ত্র হি শ্লেষবিষয় এব শবে প্রকারাস্তরেণ 

ব্যতিরেকপ্রতীতির্জীয়তে স তস্য বিষয়ঃ। যথ।--“্স হরিনায়া দেব: 

সহরির্বরতুরগনিবহেন” ইত্যাদৌ। অত্র হন্য এব শব্'ঃ শ্লেষস্ত 
বিষয়োইন্তশ্চ ব্যতিরেকম্ত ৷ যদি চৈবংবিধে বিষয়েহলস্কারাস্তরত্বকল্পন। 
ক্রিয়তে তৎসংস্থষ্টেবিষয়াপহার এব স্তাৎ। শ্লেষমুখেনৈবাত্র ব্যতিরে- 
কম্তাত্বলাভ ইতি নায়ং সংস্ষ্টেবিষয় ইতি চেৎ-_ন ; ব্যতিরেকস্থ 

প্রকারাস্তরেণাপি দর্শনাৎ। যথা -_ 

নে কল্লাপায়বায়োরদয়রয়দলৎক্মাধারস্তাঁপি শম্য। 

গাঢ়োদগীর্ণোজ্জলশ্রীরহনি ন রহিতা নো তমঃকজ্জলেন। 

প্রাপ্তোৎপত্তিঃ পতঙ্গান্ন পুনরুপগতা। মোষমুফ্ঞত্বিষো বো 
বততিঃ সৈবান্যরূপা স্ুুখয়তু নিখিলদ্বীপদীপন্ দী্তিঃ ॥ 

বসন্তমারতোল্লাসৈরাত্মনে। লতালক্ষণন্যায়াসমায়াসনমান্দৌলনযত্রমাতম্বতীম্। 
নিংশ্বাসপরম্পরাভিশ্চাত্সন আয়াসং হদয়স্থিতং সন্তাপমাতন্বতীং প্রকটীকুর্ববাণাম। 

সহ মদনাখ্যেন বৃক্ষবিশেষেণ মদনেন কাঁমেন চ। অব্রোপমাঙ্লেষ ঈর্ধ্যাবিপ্র- 
লম্তম্য ভাঁবিনে। মার্গপরিশোধকত্বেন স্থিতত্তচ্চবর্ণাভিমুখ্যং কুর্বন্নবসরে রসন্য 

প্রমুখীভাবদশায়াং পুব্রঃসরায়মীণো গৃহীত ইতি ভাবঃ। অভিনয়েহেপ্যক্র 

প্রাকরণিকে প্রতিপদমূ। অপ্রাকরণিকে তু বাক্যার্থীভিনয়েনোপাঙ্গীদিনা । নতু 
সর্বথ! নাঁভিনয় ইত্যলমবাস্তরেণ। ফ্রুবশবশ্চ ভাবীর্ষ্যাঁবকাশপ্রদান জীবিতম্। 

রক্তো লোহিতঃ। অহমপি রক্তঃ প্রবুদ্ধান্ুরাগঃ। তত্র চ প্রবোধকো' 

বিভাবন্তদীয়পল্পবরাগ ইতি মন্তব্যমূ। এবং প্রতিপাঁদমাঘোহর্থো বিভাবত্বেন' 
ব্যাখ্যেযঃ। অতএব হেতুঙ্জেফোহয়ম্। সহোজ্যপমাহেত্বলঙ্কারাণাং হি ভূয়সা; 
শ্েষাহুগ্রাহকত্বম্। অনেনৈবাভিপ্রায়েশ ভামহো স্রূপয়ৎ-তৎসহোক্তযপমাহেতু- 
নির্দেশাভ্রিবিধম্, ইতুজ্যা ন ত্বন্তালঙ্কারানুগ্রহনিরাঁচিকীর্যয়া । রসবিশেষমিতি' 
বিপ্রপত্তম। . সশৌকশবেন ব্যাঁতিরেকমানয়তা শোৌকসহভৃতানাং নির্বেদ- 
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অত্র হি সাম্যপ্রপঞ্প্রতিপাদনং বিনৈব ব্যতিরেকো দশিত:। নাত্র 
শ্লেষমাত্রাচ্চারুত্বপ্রতীতিরস্তীতি শ্লেষস্তব্যতিরেকাঙ্গতেনৈব বিবক্ষিতত্বাৎ 

নব্বতোহলঙ্কারতেত্যপি ন বাচ্যম্। যত এবংবিধে বিষয়ে সাম্যমাত্রাদপি 
স্থপ্রতিপাদিতাচ্চারুত্বং দৃশ্যত এব। যথা-_ 

আক্রন্দাঃ স্তনিতৈবিলোচনজলাম্যশ্রান্তধারাম্থুভি 
স্তছিচ্ছেদভূবশ্চ শোকশিখিনস্তল্যাস্তড়িদ্বিভরমৈঃ। 

অন্তর্মে দয়িতামুখং তব শশী বৃত্তিঃ সমৈবাবয়ো- 
স্তৎ কিং মামনিশং সখে জলধর ত্বং দগ্ধ,মেবোগ্েতঃ ॥ 

ইত্যাদৌ। রসনির্হণৈকতানহৃদয়ো যং চ নাত্যন্তং নির্বো- 

ঢুমিচ্ছতি। যথা 

চিন্তাদীনাং ব্যভিচারিণীং বিপ্রলস্তপরিপোধকাণামবকাঁশো! দত্তঃ। কিং তর্াতি। 
সন্করালঙ্কার এক এবায়ম ; তত্র কিং ত্যক্তং কিং বা! গৃহীতমিতি পরস্যাভিপ্রায়ঃ | 
তশ্যেতি সঙ্করস্ত । একত্র হি বিষয়েইলঙ্কারদয়প্রতিভোল্লাসঃ সঙ্করঃ ৷ সহরিশব্ৰ 

একো বিষয়ঃ সঃ হরিঃ, যদি বা সহ হরিভিঃ সহরিরিতি। অত্র হীতি। হিশবস্ত- 
শবন্যার্থে, “রক্তত্্' মিত্যত্রেত্যর্থঃ | অন্ত ইতি রক্ত ইত্যাদিঃ। অন্শ্চ অশোক- 

সশোকাদিঃ | নন্বেকং বাক্যাত্মকং বিষয়মীশিত্যৈকবিষয়ত্বাদস্ত সন্কর ইত্যাশঙ্ক্যাহ 
-যদীতি। এবংবিধে বাক্যলক্ষণে বিষয়ে বিষয় ইত্যেকত্বং বিবক্ষিতং বোধ্যম্। 

একবাক্যাপেক্ষয়া যছ্যেকবিষয়ত্বমুচ্যতে তন্ন কচিৎ সংহৃষিঃ স্যাৎ, সঙ্করেণ 

ব্যাপ্তত্বাং। ননুপমাগর্ভে! ব্যতিরেকঃ$ উপম! চ শ্লেষমুখেনৈবায়াতেতি ্লেষোত্র 
ব্যতিরেকস্যান্ুগ্রাহক ইতি সঙ্করস্যৈবৈষ বিষয়ঃ। ঘত্র ত্বন্ুগ্রান্থানুগ্রাহকভাবে। 
নান্তি তব্রৈকবাঁক্যগামিত্বেখপি সংস্প্টিরেব ;? তদেতদাঁহ_ক্লেষেতি । ঞ্লেষবলানী- 
তোঁপমামুখেনেত্যর্থঃ | . এতৎ পরিহরতি-নেতি । অয়ং ভাবঃ--কিং সর্বত্রোপ- 

মায়াঃ স্বশবেনাভিধানে বতিরেকো৷ ভবত্যুত গম্যমানত্বে। তত্রাগ্ং পক্ষ দূষয়তি 

--প্রকারান্তরেণশেতি। উপমাভিধানেন বিনাপীত্যর্থঃ। 

শম্যা শমরিতুং শক্যেত্যর্ঘঃ। দীপবস্তিস্ত বাযুমাত্রেণ শময়িতুং শক্যতে। 

তম এব কজ্জলং তেন। ননো রহিতা৷ অপি তু রহিতৈব। দীপবস্তিস্ত তমসাঁপি 

যুক্তা ভবতি। অত্যন্তম্রকটত্বা কজ্জলেন চোঁপরিচরেণ। পতঙ্গাদর্কাৎ । দীপ- 
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কোপাৎ কোমললোলবাছুলতিকাপাশেন বদ্ধা দৃঢ়ং 
নীত্বা! বাসনিকেতনং দয়িতয়। সায়ং সথখীনাং পুরঃ। 
ভূয়া! নৈবমিতি স্খথলংকলগির! সংস্চ্য ছশ্চেষ্টিতং 
ধন্যো হন্যত এব নিহু,তিপরঃ প্রেয়ান্ রুদত্যা হসন্ ॥ 

অত্র হি রূপকমাক্ষিপ্তমনিবৃ্তঢ়ং চ পরং রসপুষ্টয়ে। নির্বোচঢু- 

মিষ্টমপি বং বত্বাদঙ্গত্বেন প্রত্যবেক্ষতে যথা _ 
শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং 
গণ্ুচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহভারেষু কেশান্। 
উৎপশ্ঠামি প্রতন্থুযু নদীবীচিযু ভ্রবিলাসান্ 
হস্তৈকস্থং কচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্য মস্তি ॥ 

ইত্যাদৌ। জ এবমুপনিবধ্যমানোহলঙ্কারো রসাভিব্যক্তিহেতুঃ 
কবের্ভবতি। উক্তপ্রকারাতিক্রমে তু নিয়মেনৈব রসভঙ্গহেতুঃ 

সম্পদ্ধতে । লক্ষ্যং চ তথাবিধং মহাকবিপ্রবন্ধে্বপি দৃশ্যাতে. বহুশই। 
তত্তু সুক্তিসহঅগ্যোতিতাত্বনাং মহাত্মনাং দোযোদ্ঘোষণমাত্মন এব 

বঞ্তিঃ পুনঃ শলভাদ্বংসতে নোৎপদ্ভতে। লাম্যেতি। সাম্যস্যোপমায়াঃ প্রপঞ্চেন প্রবন্ধেন 
যৎ প্রতিপাঁদনং স্বশব্দেন তেন বিনাপীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি-প্রতীয়মানৈ- 

বোপম! ব্যতিরেকন্যান্ুগ্রাহিণী ভবন্তী নাভিধাঁনং স্বকঠেনাঁপেক্ষতে | তস্মানন 
্লেষোপম! ব্যতিরেকন্ঠানুগ্রাহিত্বেনোপাত্তা। নম্থু যদ্ধাপ্যস্তত্র নৈবং, তথাপীহ 
তৎপ্রাবণ্যেনৈৰ সোপাতী. 3; তদপ্রাবণ্যে স্বয়ং চারুত্বহেতুত্বাভাবাদিতি গ্লেষোপ- 

মাত্র পৃথগলঙ্কারভাবমেন ন ভজতে | তদাহ--নাত্রেতি। এতদসিদ্ধং স্বসংবেদন 
বাধিতত্বাদিতি হৃদয়ে গৃহীত্বা শ্বসংবেদনমপহন,বাঁনং পরং গ্লেষং বিনোপমামাত্রেণ 
চাকুত্বসস্পন্নমুদাহরণান্তরং দশয়ন্িরুত্তরীকরোতি-যত ইত্যাদিন৷। উদাহ্রণ- 
লোকে তৃতীয়াস্তপদেষু তুল্যশবোইভিসন্বন্ধনীয়ঃ | অন্তৎ সর্ববং 'রক্তত্বম্চ ইতি- 

বদুযোজ্যম্। [ 
এবং গ্রহণত্যাঁগে। সমধধ্য 'নাঁতিনির্বহণৈষিত' ইতি ভাগং ব্যাঁচষ্টে -রসেতি। 

চকাঁরঃ সমীক্ষাপ্রকীরসমুচচয়ার্থ:। বাঁহুলতিকায়াঃ বন্ধনীয়পাশত্বেন রূপণং যদি 
নির্বাহয়েৎ, দয়িতা ব্যাধবধূঃ বাসগৃহং কারাগারপঞ্জরাদিতি পরমনৌচিত্যং শ্যাৎ। 
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দুষণং ভবতীতি ন বিভজ্য দশিতম্। কিন্তু রূপকাদেরলঙ্কারবর্গস্ত যেয়ং 
ব্যঞ্ুকত্বে রসাদিবিষয়ে লক্ষণদিগ.দ্রশিতা তামনুসরন্ ব্বয়ং চান্যল্লক্ষণ- 
মুৎপ্রেক্ষমাণেো! যগ্লক্ষ্যক্রম প্রতিভমনস্তরোক্তমেনং ধ্বনেরাত্মানমুপ- 

নিবর্লাতি সুকবিঃ সমাহিতচেতাস্তদা তস্তাতঝলাভো! ভবতি মহীয়ানিতি। 

ক্রমেণ প্রতিভাত্যাত্মা! যোহস্যানুস্বানসম্নিভঃ ॥ 

শব্দার্থশক্তিমূলত্বাৎ সোহপি দ্বেধা ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ 

অস্ত বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্ত ধবনেঃ সংলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গাত্বাদনুরণণ- 
প্রখ্যো ষ আত্মা সোহপি শব্দশক্তিমূলোহর্থশক্তিমূলশ্চেতি ছিপ্রকার : 

সথীনাং পুর ইতি । ভবত্যোধনবরতং ক্রবতে নায়মেবং করোতীতি তৎপত্থযত্তি- 
দানীমিতি ভাবঃ। স্বলভ্তী কোঁপাবেশেন কলা মধুরা চ গীর্যস্যাঃ সা। কাসে৷ 

গীরিত্যাহ - ভূয়ো নৈবমিত্যেবংরূপা। এবমিতি যদুক্তং তৎ কিমিত্যাহ--ছুশ্চেষ্টিতং 

নখপদাদি সংস্থচ্য অঙ্গুল্যাদিনির্দেপেন। হ্ম্যত এবেতি। ন তু সধ্যাদিকতোইহ্ু- 
নয়োইহুরুধ্যতে। যতোইসৌ হসনং নিমিত্তীকুত্য নিহুতিপরঃ প্রিয়তমশ্চ তদীয়ং 
ব্যলীকং কা সো, সমর্থেতি। 

নির্বোটমিতি। নিঃশেষেণ পরিসমাপর়িতুমিত্যর্থ: | শ্থামান্থ স্গন্ধিপ্রিযঙ্গু 
লতান্ পাঁণ্ডয়। তনিয়া কণ্টকিতত্বেন চ যোগাৎ। শশিনীতি পাওুরত্বাৎ। 
উৎপশ্ঠানীতি বত্বেনোঁৎপ্রেক্ষে । জীবিতসন্ধারণায়েত্যর্থঃ। হত্তেতি কষ্টম, একত্য 

সাদৃশ্তাভাবে হি দৌলায়মানোহহং সর্বত্র স্থিতো৷ ন কুত্রচিদেকশ্য ধৃতিং লভ ইতি 
ভাবঃ। ভীবিতি-যে৷ হি কাতরহৃদয়ে। ভবতি নাসৌ। সর্বস্বমেকস্থং ধারয়তীত্যর্থঃ। 
অত্র হ্যতপ্রেক্ষায়াস্তদ্ভাবাধ্যারোপরূপায়া অনুপ্রাণকং সাদৃশ্ং যথোপক্রান্তং, তথা 

নির্বাহিতমিতি বিপ্রলত্তরসপোঁষকমেব জাতম্। তত্ত, লক্ষ্যং ন দশিতমিতি সবক; | 
প্রত্যুদাহরণে হৃদশিতে২পুযুদাইরণানুশীলনদিশ। কৃতকৃত্যতেতি দর্শর়তি-_কিং ত্বিতি। 
অন্তন্পক্ষণমিতি | পরীক্ষা প্রকারমিতর্থ১ | তগ্যথাবসরে ত্যক্তস্যাঁপি পুনগ্রহণমিত্যাদি 

যথা মমৈব 
শীতাংশোরমৃতচ্ছট। যদি করাঃ কম্মান্সনেো। মে ভৃশং 

সংপ্ৃস্ত্তযথ কালকৃটপটলীসং ১ 
কিংপ্রাণান্ন হরস্ত্যত প্রিয়তমা সক্পমন্তরাক্ষরৈ 
রক্ষ্যন্তে কিমু মোহমেমি হহহা নে। বেম্মি কেয়ং গতিঃ ॥ 



৯০ সটাকলোচনোৌপেতধবস্ঠালোকে 

নন শব্দশক্ত্য! যত্রার্থাস্তরং প্রকাঁশতে স যদি ধবনে;ঃ প্রকার উচ্যতে, 

তদিদানীং শ্লেষস্য বিষয় এবাপহ্ৃতঃ স্তাৎ, নাপহ্ৃত ইত্যাহ - 
আক্ষিপ্ত এবালঙ্কারঃ শব্দশক্ত্যা প্রকাশতে। 

যস্থিনননুক্তঃ শবেন শবশক্ত,স্তবো হি সঃ॥ ২১। 
যন্মাদলঙ্কারেো! ন বস্তমাত্রং যস্মিন কাব্যে শবশক্ত্য। প্রকাশতে স: 

শব্দশক্তভ্তবো ধ্বনিরিত্যস্মীকং বিবক্ষিতম্। বস্তদ্ধয়ে চ শব্দশক্ত্যা 

প্রকাশমানে শ্লেষ। যথা- 

যেন ধ্বস্তমনোভবেন বলিজিৎকায়ঃ পুরাস্ত্রীকৃতো৷ 
যশ্চোদ্ধততুজঙ্গহারবলয়ো গঙ্গাং চ যোহধারয়ৎ। 
যস্যানুঃ শশিমচ্ছিরে! হর ইতি জ্তত্যং চ নামামরাঃ 

পায়াৎ স স্বয়মন্ধকক্ষয়করস্বাং সবদোমাধবঃ ॥ 

নম্বহঙ্কারাস্তরপ্রতিভায়ামপি শ্লেষব্পদেশো ভবতীতি দিত 
ভট্টোন্ডটেন, তৎ পুনরূপি শব্দশক্তিমূলো ববনিনিরবকাশ ইত্যাশক্ক্যেদ- 
মুক্তং আক্ষিপ্তঃ ইতি । তদয়মর্থঃ-_ ত্র শব্দশক্ত্য। সাক্ষাদ্লঙ্কারাস্তরং 
বাচ্যং সৎ প্রতিভাসতে স সবঃ শ্লেষবিষয়ঃ | যত্র তু শব্দশক্ত্যা সামর্থ্যা- 

ইত্যত্র হি রূপকসন্দেহনিদর্শনাস্ত্যত্ত। পুনরুপাত্তা রসপরিপোধষায়েত্যলম্ ॥ ১৮, 
১৯ ॥ 

-এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধবনেঃ প্রথমং ভেদমলক্ষ্যক্রমং বিচার্য্য দ্বিতীয়ং ভেদং 

বিভক্ত,মাহ - ক্রমেণেত্যাদি। প্রথমপাঁদোইনুবাদভাগে। হেতুত্বেনোপীত্তঃ | ঘণ্টীয়া 
অন্ুরণনমভিঘাঁতজশব্দাপেক্ষয়] ক্রমেণৈব ভাঁতি। সো২পীতি। ন কেবলং মূলতো 

ধবনির্ধিবিধঃ। নাঁপি কেবলং বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যো দ্বিবিধঃ। অয়মপি দ্বিবিধ 
এবেত্যপিশব্দার্থঃ ॥ ২০ ॥ 

কারিকাগতং হিশব্দং ব্যাচষ্টে--যদ্মাদদিতি। অলঙ্কারশবন্ ব্যবচ্ছেছাৎ দর্শয়তি 
ন বন্তমাত্রমিতি। বন্তদ্ধয়ে চেতি। চশবভ্তশব্ন্তার্থে। যেনেতি। যেন ধবস্তং 

বালত্রীড়ায়ামীনঃ শকটম্। অভবেনাজেন সতা। বলিনে৷ দানবান্তো৷ জয়তি 
তাদৃগ্যেন কায়ে৷ বপুঃ পুরামৃতহরণকালে শ্ত্রীত্ব প্রাপিতঃ। যশ্োদ্জ্ং সমদং 
কাঁলিয়াখ্যং ভুজঙ্গং হতবান্। রবে শব্দে লয়ো৷ যন্য। “অকারো বিষুঞ্ত' ইত্যুক্তেঃ ।' 



দ্বিতীয়োদৃন্তোতঃ ৯১- 

ক্ষিপ্তং বাচ্যব্যতিরিক্তং ব্ঙ্গযমেবালঙ্কারাস্তরং প্রকাশতে স ধ্বনেবিষয়ঃ। 

শবাশক্ত্যা সাক্ষাদলঙ্কারাস্তরপ্রতিভা যথা! -_ 

ত্তা বিনাপি হারেণ নিসগাদেব হারিণো। 
জনয়ামাসতুঃ কত্ত বিস্ময়ং ন পয়োধরো ॥ 

অত্র শুঙ্গারব্যভিচারী বিশ্ময়াখ্যো ভাবঃ সাক্ষাদ্বিরোধালক্কারশ্চ 
প্রতিভাসত ইতি বিরোধচ্ছায়ান্থগ্রা হিণঃ শ্লেষস্তায়ং বিষয়ঃ, ন ত্বন্ুস্বানো- 

পমব্যঙ্গ্যস্ত ধবনেঃ ৷ অলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গ্যস্ত তু ধবনোচ্যেন শ্লেষেণ বিরোধে- 

ন বা ব্যঞ্জিতস্ত বিষয় এব। যথা মমৈব _ 

শ্রাধ্যাশেষতন্ুং অ্ুদর্শনকরঃ সবাঙ্গলীলাজিত- 

ব্রিলোক্যাং চরণারবিন্দললিতেনাক্রাস্তলোকো হরি । 
বিভাণাং মুখমিন্দুরূপমখিলং চন্দ্রাত্বচন্ষুর্দধৎ 

স্থানে যাং স্বতনোরপশ্ঠদধিকাং সা রুক্সিণী বোহবতাৎ ॥ 

অত্র বাচ্যতয়ৈব ব্যতিরেকচ্ছায়ান্ুগ্রাহী শ্লেষঃ প্রতীয়তে। 

যশ্চাঁগং গোবর্ধনপর্বতং গাঁং চ ভূমিং পাতালগতামধারয়ৎ | যস্য চ নাম স্তত্যমৃধয় 

আহঃ কিং তত? শশিনং মথ্নাতীতি কিপ, রাছঃ, তশ্য শিরোহরো যৃদ্ধীপহারক 

ইতি। স ত্বাঁং মাঁধবে। বিষু্ঃ সর্বদঃ পাঁয়াৎ ৷ কীঘৃকৃ ? অন্ধকনায়াং জনানাং যেন 

ক্ষয়ো নিবাসে! দ্বারকায়ং কৃতঃ। যদি বা মৌষলে ইষীকাতিস্তেযাং ক্ষয়ো 
বিনাশো যেন কৃতঃ ৷ দ্বিতীয়লোধ্থঃ- যেন ধ্স্তকামেন সতা। বলিজিতো। বিষ্চো: 
সপ্বন্ধী কায়ঃ পুর! ব্রিপুরনির্দহনাবসরেহস্ত্ীকুতঃ শরত্বং নীতঃ। উদ্ত্বা ভুজঙ্গা এব 
হারা বলয়াশ্চ য্য, মন্দীকিনীং চ যোষ্ধারয়ৎ, যন্য চ খষয়ঃ শশিমচ্চন্দ্রযুক্তং শির 
আহঃ, হর ইতি চ যশ্য নাম স্তত্যমাহুঃ, স ভগবান স্বয়মেবান্ধকান্রস্য বিনাশকারী 

বাং সর্বদ! সর্বকালমুমায়। ধবে। বল্পভঃ পায়াদিতি ৷ অত্র বন্তমাত্রং দ্বিতীয়ং প্রতীতং 
নালঙ্কার ইতি ল্লেষশ্যৈব বিষয়ঃ । আক্ষিথশবন্য কারিকাগতস্য ব্যবচ্ছেনৎ দর্শয়িতুং 
চোগ্যেনোপক্রমতে _নম্বলঙ্কারেত্যাদিনা | 

ত্যা বিনাঁপীতি। অপিশবঝোৎয়ং বিরোধমাচক্ষাণোহ্র্ঘয়েইপ্যভিধাশক্তিং 
নিধচ্ছতি হরতো৷ হৃদয়মবশ্তরমিতি হারিণৌ৷ | হারে বিছ্যাতে যয়োস্তো হাঁরিণাবিতি ৷. 



৯২ সটাকলোচনোপেতধস্যালোকে 

যথা চ-. 

ভ্রমিমরতিমলসম্ৃদয়তাং প্রলয়ং মৃচ্ছাং তমঃ শরীরসাদম্ । 
মরণং চ জলদভুজগজং প্রসহাং কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনাম্॥ 

যথা বা_ 

চমহিঅমাণসকঞ্চণপক্কঅণিন্মহি অপরিমলা জস্স। 

অথগ্ডিঅদাণপসার! বাহুপ পলিহ! বিবঅ গইন্ৰা ॥ 
( খগ্ডিতমানসকাঞ্চনপঙ্কজনিন্মথিতপরিমলা যন্থ্য | 

অখগ্ডিতদানপ্রসর] বাহুপরিঘ! ইব গজেন্দ্রাঃ ॥ ইতি ছায়া ) 

অত্র রূপকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষো বাচ্যতয়ৈবাবভাসতে । 

স চাক্ষিপ্তোহলঙ্কারো যত্র পুনঃ শব্দাস্তরেণাভিহিতম্বরূপস্তত্র ন 
শব্দশক্তযন্তবানুরণনরূপব্যঙ্যধ্বনিব্যবহারঃ। তত্র বক্রোক্ত্যা্িবাচ্যা- 

লঙ্কারব্যবহার এব । 

অতএব বিশ্ময়শবোংশ্যৈবার্থস্যোপোদ্বলকঃ | অপিশব্ীভাঁবে তু ন তত এবার্ধদয়- 

স্যাঁভিধা শ্যাৎ, স্বসৌন্দ্যাদেব স্তনয়োবিন্ময়হেতৃত্বোপপত্তেঃ | বিশ্বয়াখ্যো ভাব 

ইতি দৃষ্টান্তাভিপ্রায়েণোপাত্তম্। যথা বিন্ময়ঃ শবেন প্রতিতাতি বিদ্বয় ইত্যনেন 
তথা বিরোৌধোংপি প্রতিভাত্যপীত্যনেন শবেন | নন কিং সর্বথাত্র ধবনির্নাস্তীত্যা- 
শঙ্ক্যাং _ অলক্ষ্যেতি। বিরোধেন বেতি। বাগ্রহণেন শ্লেষবিরোধসঙ্করালঙ্কা- 

রোইয়মিতি দর্শয়তি, অনুগ্রহযোগাদেকতরত্যাগগ্রহণনিমিত্তাভাবো৷ হি বা শবেন 

স্চ্যতে । ন্ুদর্শনং চক্র, করে যন্য। ব্যতিরেকপক্ষে ন্দর্শনে শ্লাঘ্যে৷। করাবেব 
যন্য। চরণারবিন্দশ্য ললিতং ত্রিতৃবনাক্রমণক্রীড়নম্। চন্দ্র রূপং চক্ছুর্ধারয়ন্। 

-বাচ্যতয়ৈবেতি। স্বতনোরধিকামিতি শবেন ব্যতিরেকন্যোক্তত্বাৎ । ভুজগশব্বার্থ- 

পর্যালোচনাবলাদেব বিষশবো! জলমভিধায়াঁপি ন বিরন্তমুৎসহতে, অপি তু দ্বিতীয়- 

মর্থং হালাহললক্ষণমাহ। তদভিধাঁনেন বিনাঁভিধায়৷ এবাসমাপ্তত্বাৎ। ভ্রমিপ্রভৃতীনাং 
তু মরণান্তানাং সাধারণ এবার: | নিরাশীকুতত্বেন খগ্ডিতাঁনি যানি মাঁনসানি শত্র- 

হৃদয়ানি তান্েব কাঞ্চনপঙ্কজানি । সসারত্বাৎ তৈর্েতুভূতৈঃ | শিন্মহি অপরিমল। 
ইতি । প্রস্থতপ্রতাপসারা অধগ্ডিতবিতরণপ্রসরা বাহুপরিঘ! এব যশ্য গজেন্দ্া ইতি । 



দ্বিতীয়োদৃছোতঃ ৯৩: 

যথা -- 

ৃষ্ট্যা কেশব গোপরাগহৃতয়া কিদিন্স দৃষ্টং য়া 
তেনৈব ব্খলিতাম্মি নাথ পতিতাং কিং নাম-নালম্বসে । 
একত্তবং বিষমেষু খিল্সমনসাং সর্বাবলানাং গতি- 

গৌঁপ্যৈবং গদিতঃ সলেশমবতাদ্ গোষ্ঠে হরিরবশ্চিরম্ 

এবপ্রাতীয়কঃ সর্ব এব ভবতু কামং বাচ্যশ্লেষস্ত বিষয়ঃ। যত্র তু 
সামর্থ্যাক্ষিপ্তং সদলঙ্কারাস্তরং শব্দশক্ত্যা প্রকাশতে স সর্ব এব 
ধবনেবিষয়ঃ। যথা _ 

“অত্রান্তরে কুস্থমসময়যুগমুপসংহরন্নজ_স্তিত গ্রীত্মাভিধানঃ 
ফুল্পমল্লিকাধবলাট্টহাসো মহাকাল2। 

গজেন্্শব্দবশী চ্চমহিঅশব্দঃ পরিমলশবো৷ দীনশব্শ্চ ত্রোটনসৌরভমদলক্ষণানর্৫ধান্ 
প্রতিপান্ভাপি ন পরিসমাপ্তাভিধাব্যাঁপারা ভবস্তীত্যুক্তরূপং দ্বিতীয়মপ্যর্৫থমভিদধত্যেব । 

এবমাক্ষিগুশবন্ত ব্যবচ্ছেগ্যং প্রদর্যৈবকারশ্য ব্যবচ্ছেগ্ং দশয়িতুমাহ--স চেতি। 
উভয়ার্থপ্রতিপাদনশক্তশব্প্রয়ৌোগে, যত্র তাবদেকতরবিষয়নিয়মনকারণমভিধায়া 
নাস্তি, যথা-_“যেন ধ্বস্তমনৌভবেন” ইতি । 

যত্র বা' প্রত্যুত দ্বিতীয়াভিধাব্যাপারসন্ভাবাঁদেকং প্রমাণমন্তি, যথা - “তস্য 

বিনা” ইত্যাঁদৌ, তত্র তাবৎ সর্বথা “চমহিঅ, ইত্যন্তে। সো২রঘঘোইভিধেয় এবেতি 
স্ষুটমদঃ | যত্রীপ্যতিধায়৷ একত্র নিয়মহেতুঃ প্রকরণাদিবিভ্ধতে তেন দ্বিতীয় ্বিন্নর্থে 
নাতিধা সংক্রামতি। তত্র দ্বিতীয়োইরঘো২সাবাক্ষিপ্ত ইত্যুচ্যতে ; তত্রাপি যদি 
পুনস্তাদৃকৃ শবে বিদ্যতে যেনাসৌ নিয়ামক: প্রকরণাদিরপহতশক্তিকঃ সম্পান্চতে 
অতএব সাভিধাশক্তিরবাধিতাপি সতী প্রতিপ্রস্থতেব তত্রাপি ন ধ্বনের্ধিষয় ইতি 
তাৎপর্য্যম্। চশবদোইপিশব্ার্থে ভিন্নক্রমঃ আক্ষিপ্তোহপ্যাক্ষিপ্ততয়া ঝটিতি সম্ভীবয়ি- 

তুমারৰোৎপীত্যর্থঃ। ন ত্বসাবাক্ষিণ্ঃ, কিন্ত শব্দান্তর্রেণান্তেনীভিধায়াঁঃ প্রতি প্রসব- 
নাদভিহিতন্বরূপঃ সম্পন্নঃ । পুনগ্রহুণেন প্রতিপ্রসবং ব্যাখ্যাতং সুচয়তি | তেনৈব- 
কার আক্ষিপ্তাভাসং নিরাকরো তীত্যর্থঃ। 

হে কেশব, গোধুলিহৃতয়া দৃষ্্যা ন কিঞ্িদ্দৃষ্ং ময়া তেন কারণেন স্মলিতান্মি 

মার্গে। তাং পতিতা সতীং মাং কিং নাম কঃ খলু হেতুর্যন্নালম্বসে হন্যেন। 



-৯৪ সটাকলোচনোপেতধবন্তবন্লোকে 

যথা চ- 

উন্নতঃ প্রোল্পসদ্ধারঃ কালাগুরুমলীমসঃ। 

পয়োধরভরস্তন্ব্যাঃ কং ন চক্রেইভিলাধিণম্ ॥ 
যথা বা-- 

দত্তানন্দাঃ প্রজানাং সমুচিতসময়াকষ্ট্থষ্টেঃ পয়োভিঃ 
পূর্বান্ে বিপ্রকীর্ণ৷ দিশি দিশি বিরমত্যহ্ি সংহারভাজঃ। 
দীপ্তাংশোর্দীর্ঘহুখপ্রভবভবভয়োদন্বছুত্তারনাবো 
গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং গ্রীতিযুৎপাদয়স্ত ॥ 

এষ্,দাহরণেষু শব্দশক্ত্যা প্রকাশমানে সত্যপ্রাকরণিকেতর্থাস্তরে 
বাক্যন্তাসন্বদ্ধার্থাভিধায়িত্বং মা প্রসাজ্সীদিত্যপ্রাকরণিকপ্রাকরণি- 
কার্থয়োরুপমানোপমেয়ভাব; কল্পয়িতব্যঃ সামর্ধাদিত্যর্থাক্ষিপ্তোইয়ং 

যতন্বমেবৈকৌ২তিশয়েন বলবান্মিক্নোন্রতেষু সর্বেষামবলানাং বালবৃদ্ধাঙগনাদীনাং 

খিশ্নমনসাং গন্ভমশরু,বতাং গতিরালম্বনাভ্যুপায় ইত্যেবংবিধেইর্থে যদপ্যেতে 
প্রকরণেন নিয়ন্ত্রিতাভিধাশক্তয়ঃ শব্দাস্তথাপি দ্বিতীয়েইর্ঘে ব্যাখ্যাশ্যমীনেংভিধা- 
শক্তিনিরুদ্ধা সতী সলেশমিত্যনেন প্রত্যুজ্জীবিতা। অত্র সলেশং “সন্চন মিত্যর্থং, 
অল্লীভবনং হি স্চনমেব | হে কেশব ! গোপন্বামিন্ ! রাগহতয়। দৃষ্ট্যেতি। কেশব- 
গেন উপরাগেণ হৃতয়া দৃষ্ট্যেতি বা সন্বন্ধঃ। স্থলিতান্মি খগ্ডিতচরিত্রা জাতান্মি । 

পতিতামিতি ভর্তুভাবং মাং প্রতি । এক ইত্যসাধারণসৌভাগ্যশীলী ত্বমেব ৷ যতঃ 
সর্বাসীমবলানাং মদনবিধুরমনসা মীর্য্যাকীলুস্যনিরীসেন দেব্যমানঃ সন্ গতিঃ জীবিত- 
রক্ষোপায় ইত্যর্ঘঃ | এবং শ্লেষালঙ্কারশ্য বিষয়মবস্থাপ্য ধবনেরাহ -ঘত্র ত্বিতি । কুহ্থম- 
সময়াস্মকৎ যছ্যগং মাসঘয়ং তছুপসংহরন্। ধবলানি হ্ান্ত্ীন্তাপণ। যেন তাক 
ফুল্পমল্লিকানাং হাসে। বিকাঁসঃ সিতিমা যন্ত্র । ফুল্্মগ্ত্িকা এব ধবলাউহাসোহশ্যেতি তু 
ব্যাখ্যানে 'জলদভূজগজম্ ইত্যেতত্ত,ল্যমেতৎ স্যাৎ। মহাংশ্চাসৌ দিনদৈর্ঘ্যং ছুরতি- 
বাহতাযষোগাৎ কালঃ সময়ঃ ৷ অত্র খতুবর্ণনপ্রস্তীবনিয়ন্ত্রিতাভিধাশক্তয়ঃ, অতএব 

“অবয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধিরলীয়সী” ইতি ন্যানসমপাকুর্বস্তো মহাকালপ্রভৃতম়ং শব! 
এতমেবার্ঘমভিধায় কৃতরুত্যা এব । তদনস্তরমর্থীবগতির্বননব্যাপারাদেব শব্খশক্তি- 

মুলাৎ। 

অব্র কেচিনসনত্তে-“যত এতেঘাং' শব্দানাং পূর্বমর্থান্তরেংভিধারস্তরং দৃষ্টং 



দ্বিতীয়োদ্ভোতঃ ৯৫ 

শ্লেষো ন শব্দোপারূঢ় ইতি বিভিন্ন এব শ্লেষাদনুত্বানোপমব্যঙ্গ্যস্তয 
ধ্বনেবিষয়ঃ। অন্তেইপি চালঙ্কারাঃ শব্দশক্তিযূলানুন্বানরূপব্যঙ্গ্যে ধবনৌ 
সম্ভবস্ত্যেব। তথা হি বিরোধোহপি শবশক্তিমুলান্ু'্ষানরূপো দৃশ্যতে | 
যথা স্থানীশ্বরাখ্যজনপদবর্ণনে ভট্টবাণস্থয _ 

ঘত্র চ মাতঙ্গগামিন্তঃ শীলবত্যশ্চ গৌর্ষো বিভকরতাশ্চ শ্যামাঃ 
পদ্মরাগিণ্যশ্চ ধবলদ্বিজশুচিবদন। মদিরামোদিশ্বসনাশ্চ প্রমদা | 

অত্র হি বাচ্যে৷ বিরোধস্তচ্ছায়ানুগ্রাহী বা ্লেষোইয়মিতি ন শক্যং 
বক্ত,মূ। সাক্ষাচ্ছবেন বিরোধালঙ্কারস্তাপ্রকাশিতত্বাৎ। যত্র হি 
সাক্ষাচ্ছব্দববেদিতো! বিরোধালঙ্কারস্তত্র হি গ্লিষ্টোক্ত বাচ্যালঙ্কারস্ত 
বিরোধস্ত শ্লেষস্ বা! বিষয়ত্বম। যথা তত্রৈব _ 

“সমবায় ইব বিরোধিনাং পদার্থানাম্চ । তথা হি--“সম্নিহিত- 
বালান্ধকারাপি ভান্ন্ম্তিঃ ইত্যাদে। 

ততস্তথাবিধেহ্্ধান্তরে দৃষ্টতদভিধাশক্তেরেব প্রতিপত্ত,নিয়স্ত্রিতাভিধাশক্তিকেত্য 
এতেভ্যঃ প্রতিপত্তির্ধবননব্যঁপীরাঁদেবেতি শব্দশক্তিমুলত্বং ব্যঙ্গ্যত্বং চেত্যবিরুদ্ধমিতি' 

অন্তে তু-“দাঁভিধৈব দ্বিতীয়া অর্থসা মধ্যং ্রীন্মন্ ভীষণদেবতাবিশেষসা দৃশ্টাত্মকং 
সহকারিত্বেন যতোঁবলম্বতে ততো! ধ্বননব্যাঁপাররূপোচ্যতে' ইতি । 

একে তু “শবঙ্লেষে তাবন্তেদে সতি শব্স্য, অর্থগ্লেষেইপি শক্তিভেদাচ্ছব্দভেদ 

ইতি দর্শনে দ্িতীয়ঃ শব্স্তত্রানীয়তে | স চ কদাচিদভিধাব্যাপারাৎ যখোভয়ো- 
রুত্বরদানায় “শ্বেত ধাবতি' ইতি; প্রশ্নোত্তরাঁদৌ ব তত্র বাঁচ্যালঙ্কারতা। ঘত্র 
তু ধ্বননাব্যাপারাদেব শব্ষ আনীতঃ, তত্র শব্দান্তরবলাদপি তদর্থাস্তরং প্রতিপন্ন 

প্রতীয়মীনমুলত্বাৎ প্রতীয়মীনমেব যুক্তম” ইতি। 
ইতরে তু -দ্বিতীয়পক্ষব্যাধ্যানে যদর্থসীমর্থ্যং তেন দ্বিতীয়াঁভিধৈব প্রতি- 

প্রস্য়তে, ততশ্চ দ্বিতীয়ো২র্ধোভিধীয়ত এব ন ধবন্যাতে, তদনস্তরং তু তশ্যয দ্বিতীয়া 

প্রতিপন্নশ্ প্রথমার্থেন প্রাকরণিকেন সাঁকং যা রূপণা সা তাবভ্ভাত্যেব, ন চান্তঃ 
শব্ধাদিতি সা ধ্বননব্যাপারাৎ। তত্রাভিধাশক্তেঃ কল্যাশ্চিদপ্যনাশঙ্কনীয়ত্বাৎ । 

ত্যাং চ দ্বিতীয়া শবশক্তিযূর্লমূ। তয়! বিন! রূপণায়া অন্ুখানীৎ। অত 
এবালঙ্কারধবনিরয়মিতি যুক্তম। বক্ষ্যতে চ অসন্বদ্ধার্থীভিধায়িত্বং মা প্রসাঁজ্ষীৎ, 



৯৬ সটীকলোচনোপেতধ্বন্তালো'কে 

যথা বা মমৈব _ 
সর্বেকশরণমক্ষয়মধীশমীশং ধিয়াং হরিং কৃঝ্ণম্। 
চতুরাত্মানং নিক্ষিয়মরিমথনম্ নমত চক্রধরম্ ॥ 

অত্র হি শবশক্তিমূলান্ুস্বানরূপে। বিরোধঃ ক্ষুটমেব প্রতীয়তে। 

এবংবিধো ব্যতিরেকোইপি দৃশ্যতে । যথা মমৈব-_ 
খং যেহত্যুজ্জলয়স্তি লুনতমসো যে বা নখোল্তাসিনো 
ষে পুষ্্স্তি সরোরুহশ্রিয়মপি ক্ষিপ্তাজজভাসশ্চ যে। 
যে মূর্ধান্ববভাসিনঃ ক্ষিতিভৃতাং যে চামরাণাং শিরাং- 

স্তাঁক্রামস্ত্যভয়েইপি তে দিনপতেঃ পাদাঃ শ্রিয়ে সন্ত বঃ ॥ 

এবমন্যেইপি শবশক্তিমূলানুন্ানরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিপ্রকারাঃ সম্তি তে 

সহদয়ৈঃ ন্বয়মনুসর্তব্যাঃ। ইহ তু গ্রস্তবিস্তারভয়ান্ন ততপ্রপঞ্চ কৃত; । 
অর্থশক্তন্তবস্বন্তে! যত্রার্থ স প্রকাশতে। 

যস্তাৎপর্ষেগ বস্তন্যদ্যনক্ত-ক্তিং বিনা স্বতঃ ॥ ২২॥ 

যত্রার্থু; স্বসামর্থ্যাদর্থাস্তরমভিব্যনক্তি শব্দব্যাপারং বিনৈব সোহর্থ- 

শক্ত যন্তবো নামানুম্বানৌপমব্যঙ্গ্যো ধবনিঃ। 

ইত্যাদি । পূর্বত্র তু সলেশপদেনৈবাসন্বদ্ধতা নিরাঁকৃতা | “যেন ধ্বস্ত' ইত্যত্রাসন্বদ্ধতা 
নৈব ভাঁতি। “তম্যা বিনাপি' ইত্যত্রাপিশব্ন “শলীঘ্যা” ইত্যত্রাধিকশবদেন 'ভ্রমিম” 
ইত্যাদৌ চ রূপকেণাসন্বদ্ধতা নিরারুতেতি তাৎপর্যম। পয়োভিরিতি পানীয়ৈঃ 
ক্ষীরৈশ্চ । সংহারে ধ্বংস: একত্র ঢৌকনং চ। গাঁবো রশ্ময়ঃ স্থরভয়শ্চ। 

অসম্বদ্ধার্থাভিধায়িত্বমিতি। অসংবেছযমানমেবেত্যর্থঃ। উপমানোপমেয়ভাব 

ইতি । তেনোপমারূপেশ ব্যতিরেচননিহ্বাদয়ো ব্যাপারমাব্ররূপা এবাত্রাস্বাদ- 

প্রতীতেঃ প্রধানং বিশ্রীন্তিস্থানং, ন তৃপমেয়াদীতি সর্বত্রীলঙ্কীরধবনো। অন্তব্যমূ। 
সামর্ঘ্যাদিতি । ধ্বননব্যাপারাদিত্যর্থঃ। 

মাতঙ্গেতি। মাতঙ্গব গচ্ছস্তি তান্ শবরাঁংশ্চ গচ্ছত্তীতি বিরোধঃ | বিভবেষু 

রতাঁঃ বিগতমহাদেবে স্থানে চ রতাঃ। পদ্মরাগরতুযুক্তাঃ পদ্মসদৃশলৌহিত্যযুক্তাশ্চ। 
ধবলৈধিজৈর্দনতৈঃ শুচি নির্মলং বদনং যাঁদাং ধবলঘিজবদুৎকুষ্রবিপ্রবচ্ছুচি বদনং 
চযাসাম্। যত্র হীতি। যন্যাং ক্লেষোক্তো কাব্যরপায়াং, তত্র যো৷ বিরোধঃ জেষে। 



দ্বিতীয়োদছোতঃ ৯৭ 

যথা মি তি 

এবংবাদিনি দেবর্ধে৷ পার্থ পিতুরধোমুখী । 
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥ 

অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতম্বরূপং শব্দব্যাপারং 
বিনৈবার্ধাস্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি । ন চায়মলক্ষ্যক্রম- 
ব্যঙ্গ্যন্তৈব ধ্বনেবিযয়ঃ। যতো যত্র সাক্ষাচ্ছব্রনিবেদিতেভ্যে! বিভাবামু- 

ভাবব্যভিচাভ্যিা। রসাদীনং প্রতীতিঃ স তন্ত কেবলস্ত মার্গঃ। যথ। 

কুমারসম্ভবে মধুপ্রসঙ্গে বসস্তপু্পাভরণং বহস্ত্যা দেব্যা আগমনাদি- 
বর্ণনং মনোভবশরসন্ধানপর্য্যস্তং শস্তোশ্চ পরিবৃত্তধৈর্য্যস্ চেষ্টাবিশেষ- 
বর্ণনাদি সাক্ষাচ্ছব্বনিবেদিতম্্। ইহ তু সামর্থ্যাক্ষিপ্তব্যভিচারিমুখেন 
রসপ্রতীতিঃ। তম্মাদয়মন্যো! ধ্বনেঃ প্রকারঃ। 

বেতি সঙ্করঃ তশ্য বিষয়ত্বম। স বিষয়ে! ভবতীত্যর্থঃ। কম্য? বাচ্যালঙ্কারশ্য 

বাচ্যাঁলস্কতেঃ বাচ্যালঙ্কৃতিত্বস্তেত্যর্থ: ৷ তত্রৈব বিরোধে স্লেষে বা বাচ্যালঙ্কারত্বং 
স্ববচমিতি যাঁবৎ। বাঁলেষু কেশেষন্ধকারঃ কার্চযং, বাঁলঃ প্রত্যগ্রশ্চান্ধকারস্তমঃ | 

নন্কু মাতজেত্যাদাবপি ধর্মঘয়ে যশ্চকারঃ স বিরোধদ্যোতক এব। অন্তথা 

প্রতিধর্মসর্বধর্মান্তে বা ন কচিদ্বা চকারঃ স্যাৎ যদি সমুচ্চয়ার্থ;ঃ শ্যাদিত্যতিপ্রায়েণো- 
দাহরণাত্তরমাহ-_ যখেতি। শরণং গৃহমক্ষয়রূপমগৃহং কথম্। যে! ন ধীশঃ স কথং 
ধিয়ামীশঃ । যো হরিঃ কপিলঃ স কথং কৃষ্ণ: | চতুর: পরাক্রমযুক্ো যশ্যাত্সা 

স কথং নিক্ছ্িয়ঃ। অবীণামরযুক্তানাং যে নাশয়িতা স কথং চক্রং বহুমাঁনেন 

ধারয়তি। বিরোধ ইতি। বিরোধনমিত্যর্থঃ। প্রতীয়ত ইতি । স্ফুটং নোচ্যতে 
কেনচিদিতি ভাবঃ ৷ নখৈরুভ্তাসন্তে যেইবস্তং খে গগনে ন উত্তাসন্তে। উভয়ে 
রশ্যাক্সানোহঙ্গুলীপাঞ্চাছবয়বিরূপাশ্েত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

এবং শব্বশক্ঞ্যন্তবং ধ্বনিমুক্তার্থশক্তয্তবং দর্শয়তি-_অর্থেতি। অন্ত ইতি 
শবশক্তয্যত্তবাঁৎ | স্বতন্তাৎপর্যেণেত্যভিধাব্যাপারনিরাকরণপরমিদং পদং ধ্বননব্যা- 
পারমাহ ন তু তাৎপর্যশক্তিম্। স1 হি বাচ্যার্থপ্রতীতাবেবোপক্ষীণেত্যুক্তং প্রাকৃ। 
অনেনৈবাশয়েন বৃত্ত ব্যাচষ্টে -যত্রার্থ; স্বসামর্ধ্যাদিতি । স্বত ইতি শব: স্বশব্দেন 

ব্যাখ্যাতঃ | উজ্ভিং বিনেতি ব্যাচষ্টে-শব্ব্যাপারং বিনৈবেতি। উদাহরতি --য্থ। 



৯৮ সটাকল্োচনোৌপেতধবন্যালোকে 

যত্র চ শব্বব্যাপারসহায়োহর্ধোহ্র্ধাস্তরন্ ব্যঞ্জকত্বেনোপাদীয়তে স 

নান্ত ধ্বনেবিষয়;। যথা _ 
সন্কেতকালমনসং বিটং ভ্াত্ব। বিদগ্ধ্য | 

হসন্নেত্রাপিতাকৃতং লীলাপদ্মং নিমীলিতম্ ॥ 
অত্র লীলাকমলনিমীলনস্থ ব্যঞ্জকত্বমুক্ত্যৈব নিবেদিতম্। 

তথা চ-- 

শব্দার্থশক্ত্যা ক্ষিপ্তোইপি ব্যঙ্গ্যোহর্থঃ কবিন। পুনঃ । 

যত্রাবিক্ষিয়তে স্বোক্ত্যা সান্যৈবালক্কৃতিধ্বনেঃ ॥ ২৩॥ 
শব্দশক্ত্যার্থশক্ত্যা শবার্থশক্ত্যা বাক্ষিপ্তোহপি ব্যঙ্গ্যোহর্থঃ কবিন। 

পুনর্ধত্র স্বোক্ত্য। প্রকাশীক্রিয়তে সোহন্মাদনুন্য নোৌপমব্যঙ্গ্যাদ্ ধ্বনেরন্য 

এবমিতি। অর্ান্তবমিতি লঙ্জীত্মকম্। সাঁক্ষাদিতি | ব্যভিচাঁবিণাং যথাঁলক্ষ্যক্রমতয়া 

ব্যবধিবদ্ধ্যৈব প্রতিপত্তিঃ স্ববিভাঁবাঁদিবলাত্তত্র সাক্ষাচ্ছন্নিবেদিতত্বং বিবক্ষিতমিতি ন 
পূর্বাপরবিবোধঃ । পূর্বং হ,ক্ত ব্যাভিচারিণামপি ভা'বস্বান্ন স্বশন্দতঃ প্রতিপত্তিরিত্যাদি- 
বিস্তরতঃ | এতছুক্তং ভবতি--যদ্যপি রসভাখাঁদিরর৫থো৷ ধবন্যমান এব ভবতি ন বাচ্যঃ 

কদাচিদপি, তথাপি ন সর্বোইলক্ষ্যক্রমস্য বিষয়ঃ | যত্র হি বিভাবান্ুভাঁবেভ্যঃ স্থায়িগ- 

তেভ্যো ব্যভিচারিগতেভ্যশ্চ পৃর্ণেভ্যো৷ ঝটিত্যেব বসব্যক্তিন্তব্রাত্বলক্ষ্যক্রমঃ | যথা_ 

নির্বাণভূয়িষ্টমথাশ্য বীর্যং সন্ধক্ষয়ন্তীব বপুণ্তণেন । 

অন্ুপ্রয়াতা বনদেবতাভিরদৃশ্যত স্থাবরবাঁজকন্ত ॥ 

ইত্যাঁদৌ সম্পূর্ণালম্বনোদ্দীপনবিভাবতাযোগ্যস্বভাববর্ণনম্ । 
প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাত্বি লোচনস্তামুপচক্রমে চ। 
সংমোহনৎ নাঁম চ পুষ্পধন্থ। ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাঁণম্ ॥ 

ইত্যনেন বিভাবতোপযোগ উক্ত: । 

হরস্ত কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবান্থুরাশিঃ | 
উমামুখে বিশ্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপাবয়ামাস বিলোচনানি ॥ 

অত্র হি ভগবত্যাঃ প্রথমমেব তংপ্রবণত্বাত্তম্য চেদানীং তদুন্ুখীভূতত্বাৎ প্রণয়ি- 
প্রিয়তয়া চ পক্ষপাতশ্য স্থচিতশ্য গাঁচীভাবাত্রত্যায়সনঃ স্থায়িভাবশ্যৌৎস্ক্যাবেগ- 

চাপল্যহ্র্ষাদেশ্চ ব্যতিচারিণঃ সাঁধরণীতূতোইহ্ুভাববর্গ: প্রকাশিত ইতি বিভাবান্গ- 



'দ্বিতীয়োদৃছো তি ৯৯ 

ওএবালক্ক।রঃ। অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গান্য ব! ধ্বনে; সতি সম্ভবে স তাদ্গন্তো- 

হলঙ্কার;। তত্র শবশক্ত্যা যথা -- 

বসে ম। গ! বিষাদং শ্বসনমুরজবং সম্ভ্যজোধ্ৰ প্রবৃত্তং 
কম্পঃ কা বা গুরুত্তে ভবতু বলভিদা৷ জ.স্তিতেনাত্র যাহি। 
প্রত্যাখ্যানং স্ুরাণামিতি ভয়শমনচ্ছল্পুনা! কায়য়িত্ব! 

যন্মৈ লক্ষমীমদাছঃ স দহতু ছরিতং মন্থমূঢ়াং পয়োধিঃ ॥ 

অর্থশক্ত্যা যথ। _ 

অন্ব। শেতেহত্র বৃদ্ধা পরিণতবয়সামগ্রণীরত্র তাতো 

নিঃশেষাগারকর্মশ্রমশিথিলতন্ু কুস্তদাসী তথাত্র । 

ভাঁবচর্বৈব ব্যভিচারিচর্বণীয়াং পর্যবস্ততি। ব্যভিচারিণাং পারতন্ত্যাদেব শ্রকৃসুত্র- 

কল্পস্থা ফলিচর্বণাবিশ্রান্তেরলক্ষ্যক্রমত্বম। ইহ তু পদ্মদলগণনমধো ঘুখত্বং চান্যথাঁপি 
ফুমারীণাঁং সম্ভাব্যত ইতি ঝটিতি ন লঙ্জীয়াং বিশ্রময়তি হৃদয়ং, অপি তু প্রাত্ত- 

তপশ্চর্যাদিবৃত্ান্তাহুম্মরণেন তত্র প্রতিপত্ভিং করোতীতি ক্রমব্যঙ্গ্যতৈব | রসন্তত্রাপি 

দুরত এব ব্যভিচারিস্বরূপে পর্যযালোচ্যমাঁনে ভাঁতীতি তদপেক্ষায় ইলক্ষ্যক্রমতৈব | 
লঙ্জীপেক্ষয়া তু তত্র লক্ষ্যক্রমত্বম। অনুমেব ভাবমেবশব্দঃ কেবলশব্দশ্চ সুচয়তি | 

'উক্তিং বিনে"তি যছুক্তং তথ্যবচ্ছেদ্যং দর্শস্িতুমুপক্রমতে ত্র চেতি | চশবস্ত- 
শবস্যার্থে। অস্যেতি। অলক্ষ্যক্রমস্ত তত্রাপি স্যাঁদেবেতি ভাবঃ| উদ্ণাহরতি _ 

সঙ্কেতেতি ৷ ব্যঞগ্কত্বমিতি প্রদৌষসময়ং প্রতীতি শেষঃ। উজ্ত্যেবেতি । আগ্পাদ- 

ত্রয়েণেত্যর্থঃ। যছপি চাত্র শব্দান্তরসম্নিধানেইপি প্রদৌধষার্থ, প্রতি ন কশ্যচিদ- 
'ভিধাশক্তিঃ পদন্যেতি ব্যঞ্জকত্বং ন বিঘটিতং, তথাপি শব্দেনৈবোক্তময়মর্থোহ্থবন্তরস্য 

ব্যঞ্জক ইতি। ততশ্চ ধবনের্যদূগোপ্যমানতোদিতচা রত্বাত্বকং প্রাণিতং তদপহস্তিতম্ 1 
স্য্থা কশ্চিদাহ- গ্ভীরোহ্হ, ন মে কৃত্যং কোইপি বেদ ন স্থচিতমৃ। কিঞ্চিদ্ব- 

'নীমি' ইতি। তেন গার্তীর্যস্থচনার্থঃ প্রত্যুত আবিষ্কত এব । অত এবাহ-ব্যঞজকত্ব- 
মিতি উক্ত্যেবেতি চ। ॥ ২২ ॥ 

্রক্রান্তপ্রকারঘয়োপসংহারং তৃতীয়প্রকারস্থচনং চৈকেনৈব যত্বেন করোতীত্য।- 

'শয়েন সাধারণমবতরণপদং প্রক্িপতি বৃত্তিকৎ তথা! চেতি | তেন চোক্তপ্রকারদয়ে- 

মায়মপি তৃতীয়: প্রকারে মন্তব্য ইত্যর্ঘঃ | শবশ্চার্ঘশ্চ শব্ষার্থো। চেত্যেকশেঃ 



২৩৩ সটীকলোচনোপেতধবন্তালৌকে 

অন্মিন্ পাপাহমেক1 কতিপয়দিবসপ্রোধিতপ্রাণনাথা 
পাস্থায়েখং তরুণ্যা কথিতমবসরব্যান্ৃতিব্যাজপূর্বম্ ॥ 

উভয়শক্ঞ্যা যথা -দৃষ্ট্যা কেশবগোপরাগন্ৃতয়া” ইত্যাদৌ। 

প্রৌঢোক্কিমাত্রনিষ্পন্নশরীরঃ সম্ভবী স্বতঃ। 
অর্ধেহুপি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বস্তনোহগ্যান্ দীপকঃ ॥ ২৪ ॥ 

অর্থশক্ত [ন্তবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যে ধবনৌ যো ব্যঞ্জকোহর্থ উক্তস্তস্তাপি 
দ্বৌ প্রকারৌ-কবেঃ কবিনিবদ্ধন্ত বা বক্ত,ঃ প্রোটোক্তিমাত্র, 
নিষ্পন্নশরীর একঠ স্বতঃসম্ভবী চ দ্বিতীয়ঃ। 

কবিপ্রৌটোক্তিমাত্রনিষ্পন্নশশরীরো যথা _ 
সঙ্জেহি সুরহিমাসে। ণ দাব অগ্সেই জুঅইজণলকৃখমুহে। 
অহিণবসহআরমুহে ণবপল্লবপত্তলে অণঙ্গস্স শরে ॥ 

সাঁন্তৈবেতি । ন ধ্বনিরসৌ, অপি তু গ্লেষাদিরলঙ্কার ইত্যর্থঃ। অথবা ধবরিশব্দে- 

নালক্ষ্যক্রম তন্যালঙ্কার্যস্যাঙগিনঃ স ব্যঙ্গ্যোহর্ধোহন্তো। বাচ্যমাত্রালঙ্কারাপেক্ষয়া 

দ্বিতীয়ো লোকোত্তরশ্চীলঙ্কার ইত্যর্থঃ। এবমেব বৃত্ত দ্বিধা ব্যাখ্যাস্যতি। 

বিষমত্তীতি বিষাদ: ৷ উর্দপ্রবৃত্তমগ্সিমিত্যত্র চার্থো মন্তব্যঃ | কম্পোহপাম্পতিঃ কো 

্জ্ধা বা তব গুরুঃ। বলভিদা ইন্দ্রেণ জংস্তিতেন এঁখ্বর্যমদমত্তেনেত্যর্থঃ | জ্.ভ্তিতং 
চ গান্রসংমর্দনাত্রকং বলং ভিনস্তি আয়াসকারিত্বাৎ | প্রত্যাখ্যানমিতি । বচসৈবাত্র 

দবিতীয়ো২র্৫বোইভিধীয়ত ইতি নিবেদিতম্। কারয়িত্বেতি। সা! হি কমলা পুগুরী- 
কাক্ষমেব হৃদয়ে নিধায়োথিতেতি স্বয়মেব দেবান্তরাণাং প্রত্যাখ্যানং করোতি। 

স্বভাবন্কুমারতয়। তু মন্দরান্দৌলিতজলধিতরঙ্গতঙ্গপর্যাকুলীকৃতাং তেন প্রতিবোধয়তা 

তৎসমর্থাচরণমন্ত্র দোষোদ্ঘাটনেন অত্র যাঁহীতি চাঁভিনয়বিশেষেশ সকলগুণাদর- 

দর্শকেন কৃতম্। অতএব মন্মৃড়ীমিত্যাহ। ইত্যক্তপ্রকীরেণ ভয়নিবারণব্যাজেন 

স্থরাণাং প্রত্যাখ্যানং মন্থযূঢ়াং লক্ষমীং কারয়িত্া পয়োধির্যন্মৈে তামদাৎস বো ঘুস্বাকং 
ছরিতং দহত্বিতি সম্বন্ধ: | 

অন্বেতি। অব্রৈকৈকম্য পদশ্য ব্যঙগকত্বং সহুৃদয়েঃ স্থকল্ল্যমিতি স্বকঠেন নোক্তমূ। 
ব্যা্শবোহত্র স্বোক্তিঃ | এবমুপসংহারব্যাজেন প্রকারঘয়. সোদাহ্রণং নিরূপ্য, 

তৃতীয়ং প্রকারমাহ - উভয়েতি | শব্খশক্তিন্তাবদ্ গোপরা গাঁদি শৰপ্লেববশাখ। অর্থ- 



দ্বিতীয়োদগযোতঃ ১৩১ 

কবিনিবদ্ধবক্ৃপ্রৌটোক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরো বখোদান্ৃতমেব _পশিখ- 
বরিণি' ইত্যাদি। যথা বা- 

সাঅরবিইন্নজোব্বণহথ্খালম্বং সমুন্নমস্তেহিম্। 
অস্তূঠোণং বিঅ মন্মহস্ত দিঞ্ং তুহ মনেহিম্ ॥ 

স্বতঃসম্ভবী ষ ওঁচিত্যেন বহিরপি সম্ভাব্যমানসন্ভাবো 'ন কেবলগং 
ভনিভিবশেনৈবাভিনিষ্পন্নশরীর: | যথোদাহৃতম্ “এবংবাদিনি” ইত্যাদি। 
থা বা -- 

সিহিপিগ্কঞ্জপূরা জাআ বাহস্স গবিবরী ভমই। 
মুত্তীকলরই অপসাহণাণ' মজঝে সবত্ীণম্ ॥ 

অর্থশক্তেরলঙ্কারো যত্রাপ্যন্তঃ প্রতীয়তে। 

অনুস্বানোপমব্যঙ্গযঃ সপ্রকারোহপরো। ধবনে2 ॥২৫॥ 

ব্যাচ্যালঙ্কারব্যতিরিক্তো যত্রান্তোইলঙ্কারোহর্থসামর্থ্যাৎ প্রতীয়মানোই- 

শক্তিস্ত প্রকরণবশাৎ। যাবদত্র রাঁধারমণস্যা খিলতরুণীজনচ্ছন্ানুরাগগতিমাস্পদন্বং 

ন বিদিতং তাবদর্থান্তরস্তাপ্রতীতেঃ, সলেশমিতি চাত্র স্বোক্তিঃ ॥ ২৩ ॥ 

এবমর্থশক্মান্তবস্ সামান্যলক্ষণং কৃতম্। শ্লেষাছ্ছলক্কারেভ্যশ্চাস্য বিভক্তো৷ বিষয় 
উক্ত: | অধুনাশ্য প্রভেদনিরূপণং করোতি --প্রৌডোক্তীত্যা্দিনা। ঘোত্থাস্তরত্য 

দীপকো ব্যঞ্জকোঁইর্থ উক্ত: সোংপি দ্বিবিধঃ | ন কেবলমনুষ্বানোৌপমো দ্িবিধ:, 

যাঁবস্ততেদে। ষে। দ্বিতীয়; সোংপি ব্যঞ্ীকার্থ দ্বৈবিধ্যদ্ধারেশ দ্বিবিধ ইত্যপিশববস্তা্ঘঠি । 
প্রোটোক্তেরপ্যবান্তরতেদমাহ - কবেরিতি । তেনৈতে ত্রয়ো ভেদ! ভবস্তি। 

প্রকর্ষেণ উঃ সম্পাদগ্লিতব্যেন বস্তরন। প্রাপ্তস্তংকুশলঃ প্রৌঢ়; । উক্তিরপি সমর্পয়িত- 
ব্যবস্বর্পণোচিতা প্রৌঢেত্যুচ্যতে । 

সঙ্জয়তি স্থরভিমাসো ন তাবদর্পয়তি যুবতিজনলক্ষ্যমুখান্। 

অভিনবসহকারমুখান্নবপল্লবপত্রলাননজন্য শরান্ ॥ 

'অন্র বসন্তশ্েতনোইনঙ্নস্ত সখা সঙ্জয়তি কেবলং ন তাবদর্পয়তীত্যেবংবিধয়া 
'সমর্পয়িতব্যবন্র্পণকুশলয়োক্ত্যা সহকারোত্তেদ্দিনী বসম্তদশা! যত উক্ত অতো ধ্বন্থা- 

মানং মন্মথোন্মীথশ্ারস্তং ক্রমেণ গাঢ়গাট়ীভবিষ্যন্তং ব্যনক্তি। অন্ত! বসন্তে সপল্পব- 
সহকারোদগম ইতি বস্তমাত্রং ন ব্যঞ্রকং শ্যাৎ। এষ! চ কবেরেবোক্তিঃ প্রৌড়া 



১৭২. সটাকলোচনোপেতধবন্যালোকে 

বভাসতে সোহর্থশক্তন্তবে নামানুস্বানরূপব্যঙ্গ্যোহন্যো৷ ধ্বনিঃ। তম্তঃ 

প্রবিরলবিষয়ত্বমাশক্ক্যেদমুচ্যতে _ 

রবূপকাদিরলঙ্কারবর্গো যে বাচ্যতাং শ্রিতঃ। 

স সর্বো গম্যমানত্বং বিভ্র্ ভূয়! প্রদশিতঃ ॥ ২৬॥ 

অন্যত্র বাচ্যত্বেন প্রসিদ্ধো যো রূপকাদিরলঙ্কারঃ সোইন্ত্র প্রতীয়মান” 

তয়! বাহুল্যেন প্রদণিতস্ত ত্রভবন্ভির্ভট্োন্তটাদিভিঃ ৷ তথা চ সসন্দেহা- 

শিখরিনীতি। অত্র লোহিতং বিশ্বফলং শুকে। দশতীতি ন ব্যঞ্রকতা কাচিৎ। যদা, 

তু কবিনিবদ্ধন্ত সাঁভিলাষস্য তরুণশ্য বক্ত,রিখং প্রৌটোক্তিস্তদা ব্যঞকত্বম্। 
সাদরবিতীর্ঘযৌবনহস্তালগ্বং সমুক্নমত্তযাম্। 
অত্যু্থানমিব মন্মথস্য দত্তং তব স্ভনাভ্যাম্॥ 

স্তনে তাবদিহ প্রধানভূতো ততোঁংপি গৌরবিতঃ কামস্তাভ্যামভ্যুখানেনোঁপচর্যাতে ৷ 
যৌবনং চানয়োঃ পরিচারকভাবেন স্থিতমিত্যেবংবিধেনোক্তিবৈচিত্রেণ ত্বদীয়ন্ত- 
নাবলোকনপ্রবৃদ্ধমন্মথাবস্থঃ কে! ন ভবতীতি ভঙ্গ্য] স্বাভিপ্রায়ধ্বননং কৃতম। তব 
তারুণ্যেনোস্্তৌ স্তনাঁবিতি হি বচনেন ব্যঞ্রকতা । ন কেবলমিতি। উক্তিবৈচিত্র্যং 
তাবৎ সর্থোপযষোগি ভবতীতি ভাবঃ। 

শিখিপিচ্ছকর্ণপুর৷ জায়! ব্যাধস্য গবিণী ভ্রমতি 
মুক্তাফলরচিতপ্রসাধনানাং মধ্যে সপত্বীন1ম্ ॥ 

শিখিমাত্রমারণমেব তদীসক্তস্য কৃত্যম। অন্যান্থ ত্বাসক্তে। হস্তিনোহপ্যমারয়দিতি 
হি বচনেনোক্তমুত্তমসৌভাগ্যম্। রচিতাঁনি বিবিধতঙ্গীভিঃ প্রসাধনানীতি তাসাং 
সম্ভোগব্যগ্রিমাভাবাত্তদ্বিরচনশিল্পকৌশলমেব পরমিতি দৌর্ভাগ্যাতিশয় ইদানীমিতি 
প্রকাঁশিতম্। গর্বশ্চ বাল্যাবিবেকাদিনাপি ভবতীতি নীত্র শক্তিসস্ভাবশঙ্ক্য: ৷ এষ 

চার্থো যথা যথা বণ্যতে আস্তাং বা বর্ণনা, বহিরপি যদি প্রত্যক্ষাদিনাবলোক্যতে 
তথা তথা সৌভাগ্যাতিশয়ং ব্যাধবধবা ভোতয়তি ॥ ২৪ | 

এবমর্ঘশক্ত,যত্তবে! দ্বিভেদে৷ বস্তমাত্রন্য ব্যঞ্নীয়ত্বে বস্তুধ্বনিরূপতয়৷ নিরূপিতঃ। 
ইদানীং তশ্যৈবালঙ্কাররূপে ব্যগ্রনীয়েইলঙ্কারধ্বনিত্বমপি ভবতীত্যা২-অর্থেত্যাদি। 

ন কেবলং শব্দশক্তেরলঙ্কারঃ প্রতীয়তে পূর্বোক্তনীত্য1 যাঁবদর্থশক্েরপি । যদি বা 
ন কেবলং ধত্র বস্তুমাত্রং প্রতীয়তে যাঁবদূলস্কারো ২পীত্যপিশনবার্ঘঃ | অন্যশব্ং ব্যাচ্টে 
-বাচ্যেতি ॥২৫॥ 



দ্বিওগএনমভঃ ১০৩ 

দিষ্পমারূপকাতিশয়োক্ীনাং প্রকশেমানত্বং প্রদশিতমিত্যলঙ্কারাস্তর- 
স্তালঙ্কারাস্তরে ব্যঙ্গ্যত্বং ন যত্বুপ্রতিপান্চম্। ইয়ৎ পুনরুচ্যত এব-_ 

অলঙ্কারাস্তর্তাপি প্রতীতৌ যত্র ভাসতে। 
তৎপরত্বং ন বাচ্যস্ত নাসৌ মার্গো ধবনের্সতঃ ॥২৭॥ 

অলঙ্কারাস্তরেষু ত্বন্থরণনরূপালস্কারপ্রতীতৌ সত্যামপি যত্র বাচ্যস্ত 
ব্যাঙ্গযপ্রতিপাদনৌন্ুখ্যেন চারুত্বং ন প্রকাশতে নাসৌ ধ্বনের্মাগঃ। 
তথা চ দীপকাদাবলঙ্কারে উপমায়! গম্যমানতেেহপি তৎপরত্বেন চারু- 

তবস্াব্যবস্থানান্ন ধ্বনিব্যপদেশঃ। 

যথা _ 

চন্দমমউএহি ণিশ। ণলিনী কমলেহি কুস্থমগুচ্ছেহি লআ। 
হংসেহি সরঅসোহ1 কববকহ। সঙ্জনেহি করই গরুঈ ॥ 

( চন্দ্রময়ুখৈনিশ! নলিনী কমলৈঃ কুন্তুমগুচ্ছৈর্লতা । 
হংসৈঃ শারদশোভা কাব্যকথা সঙ্জনৈঃ ক্রিয়তে গুবাঁ ॥ ইতিচ্ছায়1) 

আশঙ্ক্যেতি। শব্শক্ত্য। স্লেষাগলঙ্কারে৷ ভাসত ইতি সম্ভাব্যমেতৎ। অর্থশক্ত্য। 
তু কোইলঙ্কারে! ভাতীত্যাশঙ্কাবীজম্। সর্ব ইতি প্রদশিত ইতি চ পদেনীসম্ভাব- 
নাব্র মিথ্যেবেত্যাহ। 

উপমানেন তত্বং চ ভেদং চ বদতঃ পুনঃ 

সসন্দেইং বচঃ স্তত্যৈ সসন্দেহং বিদুর্যথা ॥ ইতি । 
তন্যাঃ পাণিরয়ং হু মারুতচলৎপঞ্রাঙ্গুলিঃ পল্পবঃ ইত্যাদাবুপম। রূপকং বা ধবস্যাতে । 

অতিশয়োক্তেশ্চ প্রায়শঃ সর্বালঙ্কারেষু ধবন্যমানত্বমূ। অলঙ্কারান্তরস্ত্েতি । ঘত্রা- 

লঙ্কারোংপ্যলঙ্কারাত্তরং ধবনতি তত্র বস্তমাত্রেণাঁলক্কাঁরে! ধবন্যত ইতি কিয়দিদমসম্তাব্য- 
মিতি তাৎপর্যেণালঙ্কারান্তরশব্দো৷ বৃত্তিকৃতা প্রযুক্তো৷ ন তু প্রকতোপযোগী ; ন 

হালস্কারেণালঙ্কারে। ধবন্ত ইতি প্রকৃতমদঃ, অর্থশক্ত,ভবে ধরনে বস্তিবালঙ্কারোইপি 
ব্যঙ্গ্য ইত্যেতাবতঃ প্ররুতত্বাংৎ। তথা চোপসংহারগ্রন্থে “তেহলঙ্কারাঃ পরাং ছায়াং 

যাত্তি ধবন্তঙ্গতাং গতাঃ ইত্যত্র গ্লোকে বৃত্তিকৎ 'ধবন্যঙ্গতা চোভাভ্যাং প্রকারাত্যাম্! 

ইত্যুপক্রম্য “তত্রেহ প্রকরণাদান্গ্যত্বেনেত্যবগন্তব্যম্* ইতি বক্ষ্যতি। অন্তরশবে। 
বোভয়ক্রাপি বিশেষপর্য্যায়ঃ ; বৈষায়িকী সপ্চমী, ন তু প্রা্যাখ্যায়ামিব নিমিত্ত- 
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ইত্যাদিষ্পমাগর্ভত্বেহপি সতি বাচ্যালঙ্কারমুখেনৈব চারুত্বং ব্যব- 
ভিষতে ন ব্যঙ্যালঙ্কারতাৎপর্যেণ। অন্মাততত্ বাচ্যালঙ্কারমুখেনৈব 
কাব্যব্যপদেশে! ন্তাষ্যঃ। যত্র তু ব্ঙ্গ্যপরত্বেনৈব বাচ্যস্ত ব্যবস্থানং 
তত্র ব্যঙ্গযমুখেনৈব ব্যপদেশো! যুক্তঃ। 

যথা_ 

প্রাপ্তশ্রীরেষ কম্মাৎ পুনরপি ময়ি তং মন্থখেদং বিদধ্যা- 
নিদ্রামপ্যস্্ পৃরামনলসমনসো৷ নৈব সম্তাবয়ামি। 
সেতুং বাতি ভূয়ঃ কিমিতি সকলঘ্বীপনাথান্থযাত- 
স্ব্যায়াতে বিতর্কানিতি দধত ইবাভাতি কম্পঃ পয়োধেঃ ॥ 

সন্তমী। তদয়মর্থঃ_বাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ে ব্যঙ্গ্যালঙ্কারবিশেষে। ভাতীত্যুন্তটা- 

দিভিরুক্তমেবেত্যর্থশক্ত্যালঙ্কারো ব্যজ্যত ইতি তৈরুপগতমেব | কেবলং তেহলক্কা- 

রূলক্ষণকা রত্বাদ্বাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ত্বেনাহুরিতি ভাঁবঃ ॥ ২৬ ॥ 

ননু পূর্বেরেব ষদীদমুক্তং কিমর্থং তব ঘত্ব ইত্যাশঙ্ক্যাহ _ইয়দিতি । অন্মাভি- 
রিতি বাঁক্যশেষঃ | পুনঃ শবস্তদৃক্তািশেষদ্োতকঃ | চন্দমউ ইতি । চন্দ্রমমুখাদীনাঁং 

ন নিশাদিনা বিনা কো২পি পরভাগলাভঃ । সঙ্জনানামপি কাব্যকথাঁং বিনা কীদৃশী 

সাধুজনতা | চন্দ্রমমুখৈশ্চ নিশায়া গুরুকীকরণং ভাস্বরত্বসেব্যত্বাদি যত ক্রিয়তে, 

কমলৈরনলিম্তাঃ শোৌভাপরিমলললক্ষ্যাদি, কুস্তৃমণ্ডচ্ছৈর্নতায়া অভিগম্যত্বমনোহরত্বাদি, 

হংটৈঃ শীরদশোভায়াঃ শ্রতিন্থখকরত্বমনোহরত্বাদি, তৎ সর্বং কাব্যকথায়াঃ সঙ্জনৈ- 

রিত্যেতাবাঁনয়মর্থো গুরুঃ ক্রিয়ত ইতি দীপকবলাচ্চকাস্তি। কথাশব্দ ইদমাহ-- 
আসতাং তাবৎ কাব্যস্ কেচন সুক্ম] বিশেষাঃ, সঙ্জনৈবিন। কাব্যমিত্যেষ শব্দোংপি 
ধবংসতে । তেষু তু সৎস্বান্তে সুতগং কাব্যশব্বব্পদেশভাগপি শব্দপন্দর্ভমাত্রং ; তথা 
তৈঃ ক্রিম্নতে যথাদরণীয়তাং প্রতিপগ্ভত ইতি দীপকশ্যৈব প্রীধান্তং নোপমায়াঁঃ ৷ 

এবং তু কারিকার্থমুদাহরণেন প্রদশ্যাশ্যা এব কারিকায়। ব্যবচ্ছেগ্ভবলেন যোংর্ঘো২- 

ভিমতো যত্র তংপরত্বং স ধ্বনের্মার্গ ইত্যেবংরূপস্তং ব্যাচষ্টে- যত্র ত্বিতি। তত্রচ 
বাচ্যালঙ্কারেণ কদাচিদবঙ্গ্যমলঙ্কারাস্তরং, যদি বা বাচ্যালঙ্কারস্ত সম্ভাবমাত্রং ন 
ব্যঞ্জকতা, বাচ্যালঙ্কারশ্যাভাব এব বেতি বিধাবিকল্পঃ ৷ এতচ্চ যথাযোগনুদাহরণেষু 
ধোঁজ্যম্। উদাহরতি- প্রাপ্তেতি 1. কম্মিংশ্চিদনন্তবলপমুদায়বতি নরপতৌ সমুদ্র- 
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যথা বা মমৈব- 
লাবপ্যকান্তিপরিপুরিতদিড মুখেহ্মিন্ 
স্মেরেহুধুনা তব মুখে তরলায়তাক্ষি। 
ক্ষোভং যদেতি ন মনাগপি তেন মন্চে 

স্ুব্যক্তমেব জলরাশিরয়ং পয়োধিঃ ॥ 

ইত্যেবংবিধে বিষয়েইন্ুরণনরূপরূপকাশ্রয়েণ কাব্যচারুত্বব্যবস্থানা- 
দ্রেপকধ্বনিরিতি ব্যপদেশে! হ্যায্যঃ | 

উপমাধ্বনির্ধথা _ ্ 
বীরাণং রমই ধুসিণরুণম্মি ৭ তদ1 পিআথনুচ্ছে | 
দিঠঠী রিউগঅকুস্তখলশ্মি জহ বহলসিন্দুরে ॥ 

পরিসরবতিনি পূর্ণচন্দ্রোদয়তদীয়বলাবগাহনাদিনা! নিমিত্তেন পয়োধেস্তাবৎ কম্পো 
জাঁতঃ। সোখনেন সন্দেহেনোৎপ্রেক্ষ্যত ইতি স সন্দেহোৎপ্রেক্ষয়োঃ সঙ্ধরাৎ 

সঙ্করালঙ্কারে! বাচ্যঃ| তেন চ বাস্থদেবরূপতা তন্য নৃপতের্ধন্যতে | দগ্যপি চাত্র 

ব্যতিরেকো! ভাতি, তথাপি স পূর্বববান্থদেবন্বরাঁপাঁৎ, নাছ্যতনাঁৎ। অগ্যতনত্বে 

ভগোঁবতো২পি প্রাপ্তপ্রকত্বেনানলিস্তেন সকলঘ্বীপাধিপতিবিজয়িত্বেন চ বর্তমানত্বাৎ। 

ন চ সন্দেহোতপ্রেক্ষা নুপপত্তিবলাদ্মপকম্যাক্ষেপঃ, ধেন বাচ্যালঙ্কারোপক্কারকত্বং 

ব্ঙ্গযস্য ভবেৎ। যে! যোইসম্প্রাপ্তলক্মীকে নির্যযাজখিজিগীষাক্রাত্তঃ স স মাং মথ.- 

শীয়াদিত্যার্থসভ্তাবনাৎ। ন চ পুনরপীতি পূর্বামিতি ভূয় ইতি চ শব্ৈরয়মা- 
কৃষ্টোহ্থঃ। পুনরর্থশ্য ভূয়োহ্র্স্য চ কর্তুভেদেইপি সমুদ্রৈকামাত্রেণাপ্যপুপত্তেং। 
য্থা পৃ্থী পূর্বং কার্ভবীর্যেণ জিতা। পুনরপি জামদগ্গোনেতি। পৃর্বা নিদ্রা চ সিদ্ধ! 
রাজপুত্রাগ্বস্থায়ামপীতি সিদ্ধং রূপকধ্বনিরেবায়মিতি । শব্ব্যাপারং বিনৈবার্থ- 
সৌন্ধর্যবলাত্রপণাপ্রতিপত্তেঃ ।- যথা চ-- 

জোতন্বাপুরপ্রসরধবলে সৈকতেহস্মিনসরয। 
বাদদ্যুতং স্চিরমভবৎ সিদ্ধমূনোঃ কয়োশ্চিৎ | 

একোহ্বাদীৎ প্রথমনিহতং কেশিনং কংসমন্টো! 

মত্বা তত্বং কথয় ভবতা৷ কো হতন্তত্র পূর্বম্ ॥ 

ইতি কেচিছুদাহরণমত্র পঠস্তি, তদসৎ $ ভবতেত্যনেন শব্দবলেনাত্র ত্বং বাস্থদেব 
ইত্যর্ঘন্য স্ফুটীকৃতত্বাৎ। 
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যথা বা! মমৈব বিষমবাণলীলায়ামন্ুরপরাক্রমণে কামদেরস্ত _ 

তং তাণ সিরিসহোঅররঅণাহরণম্মি হিঅ অমেক্করসম্। 

বিশ্বাহরে পিআণং নিবেসিঅং কুস্মমবাণেণ ॥ 
( তত্তেষাং শ্রীসহোদররত্বাহরণে হৃদয়মেকরস্ম্। 

বিশ্বাধরে ।প্রয়াণাং নিবেশিতং কুস্থমবাণেন ॥ 
ইতি ছায়া ) 

আক্ষেপধ্বনির্যথা _ 
স বন্তুমখিলান্ শক্তে। হয়গ্রীবাশ্রিতান্ গুণান্। 
যোহন্বুকুস্তেং পরিচ্ছেদং জ্ঞাতুং শক্তো৷ মহোদধে ॥ 

লাবণ্যং সংস্থানমুদ্ধিমা ৷ কান্তিঃ প্রভা তাভ্যাং পরিপুরিতানি সংবিভক্তানি 

সৃ্ভানি সম্পাদিতানি দিঙমুখানি যেন। অধুনা কোপকানুষ্বাদনন্তরং প্রসাদৌ- 
স্যুখ্যেন। ম্মেরে ঈযদ্বিহসনশীলে তরলায়তে প্রসাদান্দৌলনবিকাসন্্ন্দরে অক্ষিণী 

যন্যান্তস্যা আমন্ত্রণম্। অথ চাধুনা ন এতি, বৃত্তে তু ক্ষণান্তরে ক্ষোভমগমৎ। 

কোপকষায়পাটলং ম্মেরং চ তব মুখং সন্ধ্যারূণপূর্ণশশধরমগ্লমেবেতি ভাব্যং 
ক্ষোতেণ চলচিত্ততয় সহৃদয়স্য । ন চৈতি তৎস্ুব্যক্তমন্র্থতাঁয়ং জলরা শির্জাড্যসঞ্চয়ঃ 
জলীদয়ঃ শব্দ৷ ভীবার্ঘপ্রধীন। ইত্যুক্তং প্রাকৃ। অত্র চ ক্ষোভে! মদনবিকারা্ম। 

সহাদয়স্য তন্মুখাবলোকনেন ভবতীতীয়ত্যভিধায়৷ বিশ্রান্ততয়৷ রূপকং ধবন্যমানমেব | 

বাচ্যালঙ্কারশ্চাত্র গ্লেষং, সচ ন ব্যঞ্কঃ। অনুরণনরূপং ঘন্ত্রপকমর্থশক্তিব্যঙ্গযং 

তদাশ্রয়েণেহ কাব্যস্য চারুত্বং ব্যবতিষ্ঠতে | ততন্তেনৈব ব্যপদেশ ইতি সন্বন্ধঃ | 
তুল্যযোজনত্বাছুপমাধবন্যুদীহরণয়োর্লক্ষণং স্বকেন ন যোজিতম্। 

বীরাঁণাং রমতে ধুহ্ণারুণে ন তথ। প্রিয়াস্তনোৎসঙগে | 

ৃষ্টী রিপুগজকুস্তস্থলে যথা বহলসিন্দুরে | 

প্রসাধিতপ্রিয়তমাশ্বাসনপরতয়া সমনত্তরীতৃতযুদ্বত্বরিতমনক্কতয়া চ দোলায়- 
মানদৃ্টিত্বেখপি যুদ্ধে ত্বরাঁতিশয় ইতি ব্যতিরেকে বাচ্যালঙ্কারঃ | তত্র তু যেয়ং 

ধন্যমীনোপম। প্রিয়াকুচকুডমলাভ্যাং সকলজনত্রাসকরেধপি শাত্রবেষু মর্দনোদ্চতেষু 

গজকুস্তস্থলেযু তদ্বশেন রতিমাদদানানামিব বহুমান ইতি সৈব বীরতাতিশয়চমৎকারং 
বিধত ইত্যুপমায়াঃ প্রাধান্ম। অন্থরপরাক্রমণ ইতি। ভ্রেলোক্যবিজয়ে। হি 
তত্রান্য বণ্যতে | তেষামন্থরাঁণীং পাঁতালবাঁসিনাং যেঃ পুনঃ পুনরিন্দরপুরাবমর্দনাদি 



দ্বিতীয়োদৃগ্োতঃ ১০৭ 

অত্রাতিশয়োক্ত্যা হয়গ্রীবগুণানামবর্ণনীয়তাপ্রতিপাদনরূপন্তাসা- 
ধারণতদ্বিশেষপ্রকাশনপরস্তাক্ষেপন্ত প্রকাঁশনম্। 

অর্থীস্তরন্যাসধ্বনিঃ শব্দশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যোহর্থশক্তিমুলানু- 
রণনরূপব্যঙ্গ্যশ্চ সম্ভবতি। তত্রাগ্যন্যোদাহরণম্-__ 

দেববাএত্বন্মি ফলে কিং কীরই এন্তিঅং পৃণা ভণিমেো৷।' 
কঙ্চিল্পপল্লবাঃ পল্লবাণ' অন্নাণ ণ সরিচ্ছা ॥ 

পদপ্রকাশশ্চায়ং ধ্বনিরিতি বাক্যস্তার্ধাস্তরতাৎপর্ধেইপি সতি ন. 

বিরোধ2। দ্বিতীয়গ্যোদাহরণং যথা _ 

হিঅঅস্রাবিঅমঞং অবরুণ্নমুহং হি মং পসাস্ত। 
অবরদ্ধম্ম বি ণ হু দে পহুজাণঅ রোসিউং সক্কম্ ॥ 

( হৃদয়স্থাপিতমন্যুমপরোবমুখীমপি মাং প্রসাদয়ন্। 
অপরাদ্ধস্তাপি ন খলু তে বন্ুজ্ঞ রোষিতুং শক্যম্॥ ইতি ছায়া) 

কিং কিং ন কৃতং তদ্ধদয়মিতি যত্তেভ্যন্তেভ্যোইতিদ্ফরেভ্যো ইপ্যকম্পনীয়ব্যবসায়ং 

তচ্চ। শ্রীসহোদরাণামতএবানিরবাচোৎকর্ষাণামিত্যর্থঃ | তেষাঁং রত্বানামাসমন্তা- 

দ্ধবণে একরসং তৎপরং যদ্ধদয়ং তৎ কুস্থমবাণেন স্কুমীরতরোপকরণসস্ভারেণ 

প্রিয়াণাং বিশ্বাধরে নিবেশিতম্, তদবলোকনপরিচুম্বনদর্শন মাত্রকৃতকুত্যতাঁভিমান- 
যোগি তেন কামদেবেন কৃতম্। তেষাঁং হুদয়ং যদত্যত্তং বিজিগীষাজলনজীজল্য- 

মানমতৃদিতি যাবৎ। অন্রাতিশয়োক্তির্বাচ্যালঙ্কারঃ | প্রতীয়মান! চোপম| | সকল- 
রত্বসারতুল্যো বি্বাধর ইতি হি তেষাং বন্ুমানো বাস্তব এব। অত এব ন 

রূপকধবনিঃ | রূপকল্যারোপ্যমাণত্বেনাবাস্তবত্বাৎ। তেষামস্থরাঁণাং বস্তবৃত্্যৈব 
সাদৃশ্তং স্কুরতি | তদেব চ সাদৃশ্ঠ, চমৎকারহেতুঃ প্রাধান্তেন ৷ অতিশয়োক্ত্যেতি | 

বাচ্যালঙ্কাররূপয়েত্যর্থঃ। অবর্ণনীয়তাপ্রতিপাঁদনমেবাক্ষেপস্য রূপমিষ্টপ্রতিষেধাত্ম- 
কত্বাং। ত্য প্রীধান্তং বিশেষণঘারেণাহ - অসাধারণেতি | 

সম্ভবতীত্যনেন প্রসঙ্গাচ্ছব্বশক্তিমূলন্যাত্র বিচার ইতি দর্শয়তি | 

দৈবায়ত্বে ফলে কিং ক্রিয়তামেতাবৎ পুনর্তণামঃ। 

রক্তাশোকপল্পবাঃ পল্লবানামস্ভেষাং ন সদৃশাঃ ॥ 

অশোকস্ত ফলমাম্রাদিবন্নাস্তি, কিং ক্রিয়তাং পল্লবাস্্তীব হৃগ্যা! ইতীয়তাঁভিধ।: 



১০৮ সটীকলোচিনোপেতধ্বন্টালোৌকে 

অত্র হি বাচ্যবিশেষেণ সাপরাধন্াঁপি বন্ুজ্রন্ত কোপঃ কর্তমশক্য 

ইতি সমর্থকং সামান্যমন্বিতমন্যত্তাৎপর্ষেণ প্রকাশতে। 
ব্যতিরেকধ্বনিরপুযুভয়রূপঃ সম্ভবতি। তত্রান্তস্তোদাহরণং প্রাক 

প্রদণিতমেব। দ্বিতীয়ন্তোদাহরণং যথা 

জাএজ্জ বণুদ্দেশে খুজ্জ বিবঅ পাঅবে। গড়িঅবত্তো। | 
মা মাণুসন্মি লোএ তাএকরসো। .দরিদ্ধো' অ ॥ 
(জায়ের বনোদ্ধেশে কুক্জ এব পাদপো। গলিতপত্রঃ। 
মা মানুষে লোকে ত্যাগৈকরসো দরিদ্রশ্চ ॥ ইতি ছায়া ) 

অত্র হি ত্যাগৈকরসন্ত দরিদ্রন্ত জন্মানভিনন্দনং ক্রটিতপত্র- 
কুজপাদপজন্নাভিনন্দনং চ সাক্ষাচ্ছন্দবাচ্যম্। তথাবিধাদপি পাদপাত্তা- 
দৃশম্ত পুংস উপমানোপমেয়ত্থ প্রতী তিপূর্বকং শোচ্যতায়ামাধিক্যং তাৎ- 
পর্ষেণ প্রকাশয়তি । উৎপ্র্রেক্ষাধ্বনির্যথ! - 

সমাপ্তেব। অত্র ফলশবস্য শক্তিবশাঁৎ জমর্থকমন্য বস্তনঃ পূর্বমেব প্রতীয়তে। 

লোকোত্তরজিগীষাতদুপায়প্রবৃত্তশ্তাপি হি ফলং সম্পল্লক্ষণং দেবায়ত্তং কদাচিন্ 

ভবেদপীত্যেবংরূপং সামান্াত্মকমূ। নন্বস্য সর্ববাক্যস্তাপ্রস্ততপ্রশংস৷ প্রাধান্তেন 
ব্যঙ্গ্যা তৎকথমর্থীস্তরগ্াসম্য ব্যঙ্গযতা, ঘ্য়োযুগপদেকত্র প্রীধা ন্যাধোগাদিত্যাশঙ্কযাহ 
_পদপ্রকাশেতি | সর্ব হি ধ্নিপ্রপঞ্চঃ পদপ্রকাশে। বাক্য প্রকাশশ্চেতি বক্ষ্যতে । 

তত্র ফলপদেখরথান্তরস্তাসধবনিঃ প্রাধান্তেন ৷ বাক্যে ত্বপ্রস্ততপ্রশংসা । তক্রাপি 
পুনঃ ফলপদোপাত্তপামধ্যসমর্থকভাব প্রাঁধান্যমেব ভাঁতীত্যর্থান্তরন্তাসধবনিরেবায়মিতি 

ভাবঃ। 

হৃদয়ে স্থাপিতো। ন তু বহিঃ প্রকটিতো মন্ধ্য্ষথা । অতএবীপ্রনশিতরোষ- 
মুখীমপি মাং প্রসাদয়ন হে বছজ্ঞ, অপরাদ্ধন্তাপি তব ন খনু রোষকারণং শক্যমূ। 
অত্র বহ্ুজ্ঞেত্যামন্ত্রণার্থো বিশেষে পর্যবসিতঃ| অনন্তরং তু তদর্থপর্যালোচনাগ্িৎ- 

সামান্তরূপং সমর্থকং প্রতীয়তে তদেব চমৎকারকারি । সা! হি খণ্ডিতা সতী বৈদদ্ধ্যা- 
-হ্ুনীতা তং প্রত্যনুয়াং দর্শয়ন্তীথমাহ। যঃ কশ্চিদ্ছজ্ঞে। ধর্ভঃ স এবং সাপরাধোৎপি 
স্বাপরাধাবকাশমাচ্ছাদয়তীতি ম! ত্বমাত্মনি বন্থমানং মিথ্যা! গ্রহীরিতি। অন্থিত 

মিতি। বিশেষে সামাগ্ন্য সংবদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ। 



দবিতীয়োদৃছোতঃ ১৬৯, 

চন্দনাসক্তভুজগনিঃশ্বাসানিলমুচ্ছিতঃ | 
মূচ্ছয়ত্যেষ পথিকান্মধো। মলয়মারুতঃ ॥ 

অত্র হি মধৌ মলয়মারুতন্ত পথিকমুচ্ছাকারিত্বং মন্মথোম্মাথ- 
দায়িত্বেনৈব। তত্ত, চন্দনাসক্তভূজগনিংশ্বাসানিলমুচ্ছিতত্বেনোৎপ্রে- 
ক্ষিতমিত্যুৎপ্রেক্ষা সাক্ষাদন্ুক্তাপি বাক্যার্থসামর্থযাদন্থুরণনরূপা লক্ষ্যতে। 

ন চৈবংবিধে বিষয়ে ইবাদিশবপ্রয়োগম্তরেণাসংবদ্ধতৈবেতি শক্যতে 
বক্তূম্। গমকত্বাদস্যত্রাপি তদপ্রয়োগে তদর্থাবগতিদর্শনাৎ। যথা _ 

ঈসাকলুসস্স বি তুহ মুহস্স ণ এস পুনিমাচন্দো!। 
অজ্জ সরিসত্তণং পাবিউণ অঙ্গে বিঅ ণ মাই ॥ 

( ঈর্যাকলুষন্তাপি তব মুখস্ত নন্বেষ পূর্ণিমাচন্দ্রঃ। 
অদ্য সদৃশত্বং প্রাপ্যাঙ্গ এব ন মাতি ॥ ইতি ছায়া) 

যথ! বা ভ্রাসাকুলঃ পরিপতন্ পরিতো নিকেতান্ 

পুংভির্ন কৈশ্চিদপি ধন্বিভিরন্ববদ্ধি । 
তস্থৌ তথাপি ন মৃগঃ ক্ষচিদঙ্গনাভি- 
রাকর্ণপূর্ণনয়নেষুহতেক্ষণশ্রীঃ ॥ 

ব্যতিরেকধবনিরপীতি । অপিশবেনার্থাস্তরন্তাসবদেব দ্বিপ্রকারত্বমী২। প্রীগিতি ৷ 
'খং যেইত্যুজ্জলয়ন্তি' ইতি 'রক্তত্বং নবপল্লবৈঃ, ইতি। জায়েয়, বনোদ্দেশ এব 
বনশ্যৈকান্তে গহনে ঘত্র স্ফুটতরবন্বৃক্ষসম্পত্ত্য1 প্রেক্ষতেহপি ন কশ্চিৎ। কুক ইতি 
রূপযোটনাদাবন্ুপযোগী । গলিতপত্র ইতি। ছায়ামপি ন করোতি তন্য ক 

পুঙ্পফলবস্তেত্যতিপ্রায়:। তাদৃশোৌইপি কদাচিদাঙ্গারিকন্তোপযোগী ভবেছুল,কা- 
দীনাং বা দিবাসায়েতি ভাবঃ |. মানুষ ইতি। স্বলভাধিজন ইতি ভাবঃ। লোক 

ইতি। যত্র লোক্যতে সোখধিভিত্তেন চাঁধিজনো ন চ কিঞ্চিচ্ছক্যতে কর্ত,ং 

তন্মহদৈশসমিতি ভাবঃ ৷ অনব্র বাচ্যাঁলঙ্কা ন কশ্চিং। উপমানেত্যনেন ব্যতিরেকস্যয 
মার্গপরিশুদ্ধিং করোতি। আধিক্যমিতি | ব্যতিরেকসিত্যর্থঃ | উৎপ্রেক্ষিতমিতি | 

বিষবাঁতেন হি মৃচ্ছিতো বুংহিত উপচিতো মোহ. করোতি। একম্চ মৃচ্ছিতঃ 
পথিকমধোহন্যেষামপি ধৈর্যযট্যুতিং বিদধন্ম,চ্ছাং করোতীতী ত্যুভয়গ্ো প্রেক্ষা | নম্বত্র 
বিশেষণমি38:5ধন্তয়ৈব সঙ্গচ্ছতে | ততঃ কিং? ন হি হেতুতা পরমার্থতঃ। 



১১০ সটাকলোচনোপেতধবস্তালোকে 

শব্দার্থব্যবহারে চ প্রসিদ্ধিরেবপ্রমাণম্। শ্লেষধবনির্ধথ! _ 

রম্যা ইতি প্রাপ্তবতীঃ পতাকাঃ রাগং বিবিজ্ঞা' ইতি বর্দয়স্তীঃ। 
যন্তামসেবস্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধূভির্বলভীবুবানঃ ॥ 

অত্র বধূভিঃ সহ বলভীরসেবস্তেতি বাক্যার্থপ্রতীতেরনস্তরং বধ্ৰ 
ইব বলভ্য ইতি হ্লেষপ্রতীতিরশব্দাপ্যর্থসামর্থ্যান্ুখ্যত্বেন বর্ততে। 

যথাসংখ্যধ্বনির্ষথা - 

অন্কুরিতঃ পল্লবিতঃ কোরকিতঃ পুষ্পিতশ্চ সহকারঃ। 
অস্কুরিতঃ পল্লবিতঃ কোরকিতঃ পুম্পিতশ্চ হাদি মদন: ॥ 

তথাপি তু হেতুতা উৎপ্রেক্ষ্যত ইতি যৎকিঞ্টিদেতৎ। তদ্দিতি। তশ্যেবাঁদের- 

প্রয়োগেইপি তশ্থার্ঘস্তেত্যুতপ্রেক্ষারূপশ্তাবগতেঃ প্রতীতের্র্শনীৎ । এতদেবোঁদাহরতি 

_যথেতি। ঈর্ধ্যাকলুষস্াপীষদরুণচ্ছায়াকম্য ৷ যদি তু প্রসন্নস্য মুখস্য সাদৃশ্তবু্ধহেৎ 
সর্বদা বা তৎ কিং কৃর্্যাত্বম্থুখং ত্বেতদ্ভবতীতি মনোরথাঁনামপ্যপথমিদমিত্যপিশব্ন্তাঁতি- 
প্রায়; | অঙ্গে স্বদেহে ন মাত্যেব দশ দ্রিশঃ পূরয়তি যতঃ। অগ্ভেয়তা কালেনৈকং 

দিবসমাত্রমিত্যর্থঃ ৷ অত্র পূর্ণচন্দ্রেণ দিশাং পুরণং স্বরসসিদ্ধমেবমুতপ্রেক্ষ্যতে | 
ননু ননুশব্দেন বিতর্কোতপ্রেক্ষারূপমাচক্ষাণেনাসম্বদ্ধতা নিরাঁরুতেতি সম্ভাবয়মান 

উদীহরণীন্তরমাঁহ--যথ| বেতি। পরিতঃ সর্বতো নিকেতান্ পরিপতন্রাক্রমন্্ন কৈশ্চিদপি 

চাঁপপাঁণিভিরসৌ মৃগোহন্বদ্ধস্তখাপি ন কচিত্বস্থো ত্রাপচাঁপলযোঁগাৎ স্বাভীবিকা- 
দেব। তত্র চোতপ্রেক্ষা ধবন্যাতে _ অঙ্গনাতিরা কর্ণপৃর্ণৈরনেত্রশরৈহতা৷ ঈক্ষণত্রীঃ সর্বন্ব- 
ভূতা যন্ক যতোহতো ন তস্থৌ। ননম্বেতদপ্যসম্বন্ধমব্বিত্যাশঙ্ক্যাহ _-শব্দার্থেতি । 

পতাঁক৷ ধ্বজপটান্ প্রাপ্তব্তী। রম্য ইতি হেতোঃ। পতাকা: প্রসিদ্ধীঃ প্রাপ্ত- 
বতীঃ। কিমাকারাঃ প্রসিদ্ধীঃ রম্য! ইত্যেবমাকারাঃ। বিবিক্তা জনসঙ্কুলত্বাভাবা- 
দিত্যতো হেতো রাগং সম্ভোগাভিলাষং বর্ধয়ন্তীঃ। অন্যে তু রাঁগং চিত্রশোভামিতি। 
তথ রাগমনুরাগং বর্ধয়ন্তীঃ। যতো হেতোঃ বিবিক্তা বিভক্তাঙ্গ্যো লটভাঃ যাঃ। 

মস্তি বলীকানি ছদিপর্যন্তভাগ যাস্থ। নমন্ত্যো বল্সযস্ত্িবলীলক্ষণা যাসাম্। সযমিতি 
- সহেত্যর্থঃ। ন্নু সমশব্যাত্ত,ল্যার্থোইপি প্রতীতঃ। সত্যম্; সোইপি প্লেষবলাৎ। 

-গ্লেষশ্চ নাভিধাবৃত্তেরাক্ষিপ্তঃ, অপি ত্বর্থসৌন্দর্যবলাঁদেবেতি সর্বথা ধবন্মান এব ক্লেষঃ। 

অতএব বধব ইব বলত্য ইত্যভিদধতাপি বৃত্তিকতোপমাধ্বনিরিতি নোক্তমূ। ক্লেষ- 
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অত্র হি যথোদ্দেশমনৃদ্দেশে হচ্চারুত্বন্থুরণনরূপং মদনবিশেষণ- 
ভূতাস্কুরিতাদিশব্দগতং তন্মদনসহকারয়োস্তল্যযো গিতাসমুচ্চয়লক্ষণা- 
'্বাচ্যাদতিরিচ্যমানমালক্ষ্যতে | এবমন্সেহপ্যলঙ্কারা ষ্থাযোগং 

যোজনীয়াঃ। এবমলঙ্কা রধ্বনিমার্গং বৃযৎপাদ্য তম্ত প্রয়োজনবত্তাং 
খ্যাপয়িতু মিদমুচ্যতে _ 

শরীরীকরণং যেষাং বাচ্যত্বেন ব্যবস্থিতম্। 

তেহুলঙ্কারাঃ পরাং ছায়াং যাস্তি ধবন্যঙ্গতাং গতঃ ॥ ২৮॥ 
ধন্যঙ্গতা চোভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং ব্যঞ্জকত্বেন ব্যঙ্গ্যত্বেন চ। তত্রেহ 

টশ্যেবাত্র যূলত্বাংৎ। সম! ইতি হি যদি স্পষ্টং ভবেত্দোঁপমায় এব স্পষ্টত্বাচ্ছে যস্ত- 

দাক্ষিগুঃ শ্যাৎ। সমমিতি নিপাতোইঞ্রসা সহার্থবৃত্তিব্যগুকত্ববলেনৈব ক্রিম্াবিশেষণত্বেন 

শব্দশ্লেষতামিতি | ন চ তেন বিনাভিধায়। অপরিপুষ্টতা কাঁচিৎ। অতএব সমাপ্তায়া- 

মেবাভিধায়াং সহৃদয়েরেব স দ্বিতীয়োইর্ধোহপৃথকপ্রযত্েনৈবাবগম্যঃ। যথোক্তং 
প্রাকৃ-_ শব্দার্থশীসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ইত্যাদি। এতচ্চ সর্বোদীহরণেষহুসর্তব্যম্। 
“পীনশ্চৈত্রে দিব! নাত্তি” ইত্যব্রাভিধৈবাপর্যবসিতেতি সৈব স্বার্থনির্বাহায়ার্থান্তরং 

শব্দাত্তরং বাকর্ষতীত্যন্ুমানশ্য শরতার্থাপত্ের্বা তাকিকমীমাংসকয়োর্ন ধনিপ্রসঙ্গ ইত্য- 

লং বনুনা। তদাহ--অশব্াঁপীতি। এবমন্তেপীতি | সর্বেষাঁমেবার্ধীলঙ্কারাণাঁং 
ধবন্তমানতা দৃশ্ঠতে | যথা চ দীপকধবনিঃ_ 

মা ভবস্তমনলঃ পবনে| ব। বারণো।'ম্দকলঃ পরশুর্বা | 

বক্তমিন্দ্রকরবিপ্রহৃতং বা' স্বস্তি তেইস্ত লতয়া সহ বৃক্ষ ॥ 

ইত্যত্র বাধিষ্ঠেতি গোপ্যমানাঁদেব দীপকা দত্যন্তদ্সেহাস্পদত্বপ্রতিপত্ত্যা চারুত্ব- 
নিষ্পত্তি । অপ্রস্ততপ্রশংসাধবনিরপি 

চুণ্্লত্তো মরিহিসি ক্টঅকলিআইং কেঅইবণাইং | 
মালইকুন্থমসরিচ্ছংভমর ভমস্তো৷ ৭ পাঁবিহিসি ॥ 

প্রিয়তমেন সাঁকমুদ্যানে বিহরস্তী কাচিন্নায়িকা ভ্রমরমেবমাহেতি ভূঙ্গস্যাঁভিধায়াঁং 

্রস্ততত্বমেব | ন চামন্ত্রণীদপ্রস্ততত্বাবগতিঃ, প্রত্যুতামন্ত্রণং তন্যা মৌদ্ধ্যবিজ.স্তিতমিতি 
'অভিধয়! তাবন্নাপ্রস্ততপ্রশংস! সমাঁপ্যা ৷ সমাণ্তায়াং পুনরভিধায়াং বাচ্যার্থবলাদন্া- 
পদেশতা ধবন্যতে । যৎসৌভাগ্যাভিমানপূর্ণা নুকুমারপরিমলমালতীকুন্মসদৃশী কুল- 
বধূনির্ব্যাজপ্রেমপরতয়া! কৃতকবৈদদ্ধ্যলব্বপ্রসিদ্ধ্যতিশয়ানি শস্তলীকণ্টকব্যাপ্তানি দুরা- 



১১২. সটাকলোচনোপেতধ্বস্তালেকে' 

প্রকরণাঘ্যঙ্গতেনেত্যবগন্তব্যম্। ব্যঙ্গত্বেইপ্যলঙ্কারাণাং প্রীধান্াবিব- 
ক্ষায়ামেব সত্যাং ধ্বনাবস্তঃপাতঃ ৷ ইতরথা তু গুনীভূৃতব্যঙ্গযত্ং প্রতি- 
পাদযিষ্যতে । অঙ্গিত্বেন ব্ঙ্গযতায়ামপি | 

অলঙ্কারাণাং দ্বয়ী গতি; কদাচিছস্ত্রমাত্রেণ ব্যজ্যন্তে, কদাচিদ- 

লঙ্কারেণ। তত্র- 

ব্যজ্যন্তে বস্ত্মাত্রেণ যদালম্ৃতয়স্তয়া ৷ 
ঞ্রুবং ধন্যঙ্গতা তাসাং 

অত্র হেতুঃ_ 
কাব্যবৃত্তিস্তদাশ্রয়া ॥ ২৯ ॥ 

মোদকেতকীবনস্থানীয়ানি বেস্টাকুলানীতশ্চেতশ্চ চঞ্চরমাণং প্রিয়তমমুপালততে | 

অপহৃ,তিধ্বনির্ষথান্মদুপাধ্যায়তত্রেন্দুরাজস্য _ 
যঃ কালাগুরুপত্রতঙ্গরচনাবাসৈকসারায়তে 
গৌরাঙ্গ কুচকুস্তভূরিন্ৃতগাঁভোগে স্থধাধামনি। 
বিচ্ছেদ্ানলদীপিতোৎকবনিতাচেতোধিবাঁসোত্ভবং 
সন্তাপং বিনিনীযুরেষ বিততৈরদৈর্নতাঙ্গি ্বরঃ ॥ 

অত্র চন্দ্রমগুলমধ্যবন্তিনে৷ লক্ষ্মণে৷ বিয়োগাগ্রিপরিচিতবনিতাহৃদয়োদিতপ্লোষমলীম- 
সচ্ছবিমন্থাকারতয়াঁপহনবো৷ ধবন্যতে । অন্রৈব সসন্দেহধবনিঃ _ যতশ্চন্দ্রবত্তিনস্তস্য 

নামাঁপি ন গৃহীতম্। অপি তু গৌরালীস্তনাতোগস্থানীয়ে চন্দ্রমসি কালাগুরুপত্র- 
ভগ্নবিচ্ছিত্্যাম্পদত্বেন ঘঃ সাঁরতামুত্কষ্টতামাচরতীতি তম্ন জানীমঃ | কিমেতস্থিতি 
সসন্দেহেহিপি ধ্বন্যতে | পূর্বমনঙ্গীকৃতপ্রণয়মন্ুতগ্তাং বিরহোৎকন্ঠিতাং বল্পভাগমন- 

প্রতীক্ষাপরত্বেন কৃতপ্রসাধনাদিবিধিতয়। বাসকসজ্জীভূতাং পূর্ণচন্দ্রোদয়াবসরে দৃতী- 
মুখানীতঃ প্রিয়তমন্ত্দীয়কুচকলসন্তস্তকালাগুরুপত্রভঙ্গরচনা মন্মথোদ্দীপনকারিণীতি 

চাঁটুকং কুর্বাণশ্চনদ্রবতিনী চেয়ং কুবলয়দলশ্ামলকাস্তিরেবমেব করোতীতি প্রতিবন্ৃ- 
পমাধবনিরপি | স্থুধাধামনীতি চন্ত্রপর্যায়তয়োপাক্তমপি পদং সম্তাপং বিনিনীষুরিত্যত্র 

হেতুতামপি ব্যনক্তীতি হেত্বলঙ্কীরধবনিরপি | তত্বদীয়কুচশৌভ মৃগাঙ্কশোভ। চ সহ 

খরদনমুন্দীপয়ত ইতি সহৌক্তিধবনিরপি। 'ত্বৎকুচসদৃশশন্্শন্দ্রসমত্ত্কুচাতোগঃ” 
ইত্যর্থপ্রতীতেরুপমেয়োপমাধ্বনিরপি | এবমন্গেইপ্যত্রভেদাঃ শক্যোতপ্রেক্ষাঃ ॥ 
মহাকবিবাচোহস্যাঁঃ কামধেনুত্বাৎ | ..যতঃ-- 
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যস্মাত্তত্র তথাবিধব্যঙ্গ্যালঙ্কারপরত্বেনৈব কাব্যং প্রবৃত্তম। অন্যথা 
তু তদ্বাক্যমাত্রমেব স্তাৎ। তাসামেবালক্কৃতীনাম্_ 

অলঙ্কারাস্তরব্যঙ্গ্যভাবে 

পুনঃ _ 

ধবন্যঙ্গতা ভবেৎ। 

চারুত্বোৎকৰ্তো ব্যঙ্গযপ্রাধান্তং যদি লক্ষ্যতে ॥ ৩০ ॥ 

উক্ত হোতৎ - চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা ব্যচ্যব্ঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষাঃ 

ইতি। বস্তমাত্রব্যজ্যত্বে চালঙ্কারাণামনস্তরোপদশিতেভ্য এবোদা- 

হরণেভ্যো। বিষয় উন্লেয়;। তদেবমর্থমাত্রেণালঙ্কারবিশেষরূপেণ 

হেলাপি কম্যচিদচিন্ত্যফলপ্রস্থত্যৈ কন্তাপি নালমণবেইপি ফলায় যত্বঃ | 

দিগ্দন্তিরৌমচলনং ধরণীং ধুণোঁতি খাঁৎসম্পতন্নপি লতাং চলয়েন্ন ভূঙঃ ॥ 
এবাং তু ভেদানাঁং সংহগ্িত্বং সঙ্করত্বং চ যথাযোগং চিন্ত্যম। অতিশয়োক্তিরধ্বনির্যথা 
মমৈব-_ 

কেলীকন্দলিতম্ত বিভ্রমমধোধুর্ধিং বপুস্তে দৃশো৷ 
ভঙ্গীভঙ্গুরকামকাম্মুুকমিদং ভ্রনর্মকর্মাক্রমঃ | 

আপাতেপি বিকারকারণমহো বক্ত,ম্বুজন্মীসবঃ 

সত্যং স্থন্দরি বেধসম্ত্রিজগতীসারম্বমেকারৃতিঃ ॥ 

অত্র হি মধুমাঁসমদনাসবানাং ত্রলোক্যে স্থভগতান্তোন্যং পরিপোৌষকত্বেন। তেতু 
ত্বয়ি লোকোত্তরেণ বপুষ1 সভভূয় স্থিতা ইত্যতিশয়োক্তিরধবন্যতে । আপাতেইপি 
বিকারকারণমিত্যাম্বাদপরম্পরাক্রিয়য়াপি বিনা বিকারাত্মনঃ ফলম্য সম্পত্তিরিতি 
বিভাবনাধবনিরপি | বিভ্রমমধোধুর্ধমিতি তুল্যযৌগিতাধবনিরপি । এবং সর্বালঙ্কা- 

রাঁণাং ধবন্মানত্বমস্তীতি মন্তব্যমু। ন তু যথ! কৈশ্শিম্নিয়তবিষয়ীকৃতম্। যথাযোগ- 
মিতি । কচিদলঙ্কারঃ কচিদস্ত ব্যঞ্তকমিত্যর্থো যোজনীয় ইতি ॥ ২৭ ॥ 

ননুক্তান্তাবচ্চিরস্তনৈরলঙ্কারাস্তেষাং তু ভবত৷ যদি ব্যঙ্যত্বং প্রদশিতং কিমিয়তে- 
ত্যাশঙ্ক্যাৎ-_ এবমিত্যাঁদি । যেষামলঙ্কারাণাং বাচ্যত্বেন শরীরীকরণং শরীরত্ৃতাঁ 

্রস্ততা দর্থাস্তরভূততয়া অশরীরাঁণাং কটকাদিস্থানীয়ানাং শরীরতাপাদনং ব্যবস্থিতং 
স্থকবীনামযত্্সম্পাছতয়। ৷ যদ্দি বা বাচ্যত্বে সতি যেষাং শরীরতাপাদনমপি ন 

৮ 
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বার্থেনার্থাস্তরস্ালঙ্কারন্য বা প্রকাশনে চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনে সতি 

প্রাধান্থেহ্্থশক্ত-ত্তবান্থুরণনরূপব্যঙ্গ্যো৷ ধবনিরবগস্তব্যঃ | 

এবং ধ্বনেঃ প্রভেদান্ প্রতিপাদ্ধ তদাভাসবিবেকং কর্তমুচ্যতে _ 

যত্র প্রতীয়মানোহর্থঃ প্রশিষ্টত্বেন ভাসতে। 
বাচ্যস্তাঙতয়া বাপি নান্তাসৌ গোচরে। ধ্বনেঃ ॥ ৩১॥ 

দ্বিবিধোইপি প্রতীয়মানঃ স্ষুটোইম্ফুটশ্চ। তত্র য এব স্ফুটঃ শব্দশক্ত্যার্থ- 
শক্ত্য। বা প্রকাশতে স এব ধ্বনের্মার্গে! নেতরঃ। স্ফুটোইপি যোহভি- 

ব্যবস্থিতং দুর্ঘটমিতি যাবৎ । তেইলঙ্কার! ধ্বনের্যাঁপারস্য কাব্যস্ত বাইঙ্গতাং ব্যঙ্গ্য- 

রূপতয়া গতাঃ সন্তঃ পরাং হূর্লভাং ছায়াং কান্তিমাত্মরূপতাং যান্তি। এতদুক্তং 

ভবতি-_-স্থকবিবিদগ্ধপুরক্ধীবভূষণং যাপি শ্লিষ্টং যোৌজয়তি, তথাপি শরীরতাপত্তিরে- 

বাস্য কষ্টসম্পাগ্ঠা। কুষ্কুমপীতিকায়৷ ইব। আত্মতায়াস্ত কা সম্ভাঁবনাপি। এবুতা 
চেয়ং ব্যঙ্গ্যত৷ যা অপ্রধানভূতাঁপি বাচ্যমাত্রীলঙ্কারেভ্য উৎকর্ষমলঙ্কীরাঁণাং বিতরতি। 

বালক্রীড়ায়ামপি রাজত্বমিবেত্যমুমর্থং মনসি কৃত্বাই--ইতরথা ত্বীতি ॥২৮॥ তত্রেতি। 
দ্বষ্যাং গতৌ সত্যাঁম। অত্র হেতুরিত্যন্বং বৃত্তিগ্রন্থঃ | কাব্যস্য কবিব্যাপারশ্য 
বৃত্তিস্তদাঁশয়ালঙ্কারপ্রবণ! যতঃ। অন্যথেতি । যদি ন তৎপরত্বমিত্যর্থঃ | তেন তত্র 

গুনীভৃতব্যঙ্গ্যতা নৈব শঙ্ক্যেতি তাৎপর্যম্। তাসামেবাঁলস্কতীনামিত্যয়ং পঠিষ্যমাণ- 
কারিকোপক্কীরঃ । পুনরিতি কারিকামধ্য উপস্কারঃ ৷ ধবহ্যঙ্গতৈতি ৷ ধ্বনিভেদত্ব- 
মিত্যর্থ:ঃ | ব্যঙ্গ্যপ্রীধান্তমিতি। অত্র হেতুঃ_ চারুত্বোৎকর্ষত ইতি। যদীতি। 

তদপ্রীধান্যে তু বাঁচ্যালঙ্কারঃ এব প্রধানমিতি গুণীভূতব্যঙ্গযতেতি ভাবঃ | নন্বলঙ্কারো 

বস্তনা ব্যজ্যতে অলঙ্কারাত্তরেণ চ ব্যজ্যত ইত্যব্রোদাহরণাঁনি কিমিতি ন দশিতানী- 
ত্যাশঙ্ক্যাহ--বন্তিতি। এতৎ সংক্ষিপ্যোপসংহরতি -তদেবমিতি | ব্য্গ্যস্য ব্যঞজকম্য 

চ প্রত্যেক বন্তলঙ্কাররূপতয়৷ দিপ্রকারত্বাচ্চতুবিধোহয়মর্থশক্ত,ত্তব ইতি তাৎপর্যমূ ॥ 
২৯, ৩০ ॥ 

_এবমিতি | অবিবক্ষিতবাচ্যো বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য ইতি দো মূলভেদৌ। 
"আগ্তস্ত ঘৌ ভেদৌ- অত্যন্ততিরস্কতবাচ্যোধ্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যশ্চ । দ্বিতীয়স্য 
“ঘবৌ ভেদে _ অলক্ষ্যক্রমোইনুরণরূপশ্চ | প্রথমোইনপ্ত ভেদঃ | দ্বিতীয়! দ্বিবিধঃ__ 

শব্দশক্তিমূলোহ্থশক্তিমূলশ্চ। পশ্চিমস্ত্রিবিধঃ _ কবিপ্রোটৌক্তিক্কতশরীরঃ কবি- 
নিবদ্ধবক্তপ্রৌটোক্তিক্কৃতশরীরঃ স্বতঃসত্তবী চ। তে চ প্রত্যেক ব্যঙ্গব্যঞ্কয়ো- 
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ধেয়গ্যাঙ্গত্বেন প্রতীয়মানোইবভাসতে সোহস্থয।নু রণনরূপব্যঙ্যন্য ধবনের- 
গোচরঃ। যথা - 

কমলাঅরা ণ মলিআ। হংস। উড্ডাবিআ। ণ অ শিউচ্ছা। 

কেণ বি গামতডাএ অন্তং উত্তাণঅং ফলিহইম্ ॥ 
অত্র হি প্রতীয়মানম্ত মুগ্ধবধ্বা জলধরপ্রতিবিশ্বদর্শনম্ত বাচ্যাঙত্রমেব । 
এবংবিধে বিষয়েহন্তযত্রাপি যত্র ব্যঙ্যাপেক্ষয়া বাচ্যস্ত চারুত্বোৎকর্ধ- 
প্রতীত্যা প্রধান্যমবসীয়তে, তত্র ব্যঙ্গস্তাঙ্গত্বেন প্রতীতেধ্বনের- 
বিষয়ত্বম্। 

যথা - 

বাণীরকুড়ঙ্গোড্ভীণসউনিকোলাহলং স্তুণস্ভীএ। 
ঘরকম্ম বাবড়াএ বহুএ সীঅস্তি অঙ্গাইং ॥ 

এবংবিধো হি বিষয় প্রায়েশ গুণীভূতব্ঙ্যন্তোদাহরণত্থেন 
নির্দক্ষ্যতে । যত্র তু প্রকরণাদিপ্রতিপত্ত্যা নির্ধারিতবিশেষো বাচ্যেহর্থঃ 

রুক্তভেদনয়েন চতুর্ধেতি দ্বাদশবিধোহ্থশক্তিমূল: | আগ্ভাশ্তত্বারো ভেদ! ইডি 
ষোড়শ মুখ্যভেদাঃ | তে চ পদবাক্যপ্রকাশত্বেন প্রত্যেকং দ্বিবিধা বক্ষ্যন্তে। অলক্ষ্য- 
ক্রমন্ তু বর্ণপদবাক্যসংঘটনা প্রবন্ধপ্রকাশ্যত্বেন পঞ্চব্রিংশত্েদাঃ । তদভাসেত্যে 

ধ্ন্তাঁভীসেভ্যো বিবেকো। বিভাগঃ ৷ অস্যেত্যাত্মভৃতশ্য ধবনেরসে। কাব্যবিশেষো৷ ন 
গোচরঃ | ৪ 

কমলাকর! ন মলিন। হংস1 উড্ডায়িতা ন চ সহসা। ( ন বিষয় ইত্যর্থঃ) 
কেনাপি গ্রামতড়াগেই্রসুত্তানিতং ক্ষিগুম্ ॥ ইতি ছায়।। 
অন্তে তু পিউচ্ছা পিতৃঘসঃ- ইথমামন্ত্ররতে । কেনাঁপি অতিনিপুণেন | বাচ্যাঙ্গ- 

ত্বমেবেতি। বাচ্যেনৈব হি" বিস্বয়বিভাবরূপেশ মুদ্ধিমীতিশয়ঃ প্রতীয়ত ইতি 
বাচ্যাদেব চারুত্বসম্পং | বাচ্যং তু স্বাস্মোপপত্তয়েহর্থীত্তরং স্বোপকা রবাঞ্চয়া ব্যনক্তি 

বেতসলতাগহনোড্ডীনশকুনিকোলাহলং শৃন্বত্যাঃ। 

গৃহকর্মব্যাপৃতায়! বধবাঃ সীদস্ত্যঙ্গানি ॥ ইতিচ্ছায়া। 
অত্র দত্তসস্কে তচৌর্যকামুকরতসমুচিতস্থানপ্রান্তিরধ্বন্থমানা বাচ্যমেবোপস্থুরুতে 

"তথ] হি গৃহকর্মব্যাপৃতায়া ইত্যন্তপরায়৷ অপি, বধবা ইতি দাতিশয়লজ্জাপার ত্য 
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পুনঃ প্রতীয়মানাজত্বেনৈবাবভাসতে সোহন্তৈবান্থুরণনরূপব্যঙ্যস্থয 
ধবনের্সার্গ | যথা _ 

উচ্চিণন্ পড়িঅ কুস্মং ম] দ্বুণ সেহালিঅং হলিঅস্ুহ্ে । 

অহ দে বিসমবিরাবো সন্ুরেণ স্থও বলঅসহো' ॥ 

অত্র হ্যবিনয়পতিন! সহ রমমাণ!। সী বহিঃশ্রুতবলয়কলকলয়া। 
সখ্য প্রতিবোধ্যতে । এতদপেক্ষণীয়ং বাচ্যার্থপতিপত্তয়ে। প্রতিপন্ে. 

চ বাচ্যেহর্থে তম্তাবিনয়প্রচ্ছাদনতাৎপর্ষেণাভিধীয়মানত্বাৎ পুনব্যঙ্যা- 
ত্বমেবেত্যন্মিননন্ুরণনরূপব্যঙ্যধ্বনাবস্তর্ভাবঃ | 

বদ্ধায়া অপি, অঙ্গানীত্যেকমপি ন তার্দগঙ্গং যদগাস্তীর্য্যাবহিথবশেন সংবরীতুং 

পারিতম্, সীদস্তীত্যান্তাং গৃহকর্মসম্পাদনং স্বাত্রানমপি ধর্ত,ং ন প্রভবস্তীতি।, 

গৃহকর্মযৌগেন স্ফুটং তথা লক্ষ্যমাণানীতি। অম্মাদেব বাচ্যাৎ সাঁতিশয়মদনপর- 

বশতাপ্রতীতেশ্চারত্বসম্পত্তিঃ | যত্র ত্বিতি। প্রকরণমাদির্যস্য শব্দান্তরসন্নিধানসামর্থ্- 

লিঙ্গাদেম্তদবগমাদেব ঘত্রার্থে নিশ্চিতসমন্তস্বভাবঃ | পুবর্বাচ্যঃ পুনরপি স্বশবেনো- 

ক্তোহত এব স্বাক্মাবগতেঃ সম্পন্নপূবত্বাদেব তাবন্মাত্রপর্যবসায়ী ন ভবতি তথাবিধশ্চ. 
প্রতীয়মানম্তাঙ্গতামেতীতি সোস্য ধবনেবিষয় ইত্যনেন ব্যঙ্গযতাৎপর্যনিবন্ধনং স্ফুটং 
বৃদতা৷ ব্যঙ্গ্যগুণীভাবে ত্বেতদ্বিপরীতমেব নিবন্ধন মন্তব্যমিতুক্তং ভবতি। 

উচ্চিন্ন পতিতং কুহ্ুমৎ ম! ধুনোহি শেফাঁলিকাং হালিকন্স,ষে । 
এষ তে বিষমবিপাকঃ শ্বশুরেণ শ্রতো৷ বলয়শবঃ ॥ ইতিচ্ছায়া। 

যতঃ শ্বশুর: শেফালিকালতিকাং প্রযত্ৈ রক্ষ-স্তস্যা আকর্ষণধূননা দিন] কুপ্যতি।' 
তেনীত্র বিষমপরিপীকত্বং মন্তব্যমূ। অন্তথা। স্বৌক্ত্যিব ব্যঙ্যাক্ষেপঃ স্যাৎ। অত্র. 

চ “কস্সবা ৭ হোই রোসো' ইত্যেতদনুসারেণ ব্যাখ্যা কর্তব্যা। বাচ্যার্ঘস্য 

প্রতিপত্তয়ে লাভায় এতদ্যঙ্গ্যপেক্ষণীয়ম্। অন্তথা বাচ্যোইর্৫ধো ন লভ্যেত।, 

স্বতঃসিদ্ধতম্না অবচনীয় এব সৌহ্র্থঃ স্যার্দিতি যাঁবৎ। নন্বেবং ব্যঙ্গযস্তোপ- 
স্কারতা প্রত্যুতোক্তা ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ-__ প্রতিপন্নে চেতি। শবেনোক্ত ইতি 
যাবৎ ॥ ৩১ ॥ ৃ 

. তরদাভাসবিবেকে প্রস্তুত ইতি সপ্তমী হেতৌ। তদাভা সবিবেকপ্রস্ত'বলক্ষণাৎ 

প্রসঙ্গাদিতি যাবৎ । কশ্য তদাভাস ইত্যপেক্ষায়ামাং_ বিবক্ষিতবাচ্যস্তেতি | স্পষ্টে 
তু ব্যাখ্যানে প্রস্তুত ইত্যসংগতমূ। পরিসমাঁঞ্তৌ। হি বিবক্ষিতাভিধেয়শ্য তদাভাস- 
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এবং বিবক্ষিতবাচ্যস্ত ধবনেস্তদাভাসবিবেকে প্রস্ততে সত্যবিবক্ষিত- 
বাচ্যন্তাপি তং কর্ত,মাহ _ 

অবুৎপত্তেরশক্তেববা নিবন্ধো যঃ ব্খলদগতেঃ। 
শব্দন্য সচ ন জ্ঞেয়ঃ সুরিভিবিষয়ো ধবনেঃ ॥ ৩২ ॥ 

-স্বলদগতেরুপচরিতস্ত শব্দন্তাব্যুৎপত্তেরশক্কের্বা নিবন্ধে! যঃ স চ 
ন ধ্বনেবিষয়ঃ | যতঃ-_ 

সর্ধেঘ্েব প্রভেদেষু স্ফুটত্বেনাবভাসনম্। 
যদ্ধঙ্গযস্তাজিভূতম্ত তৎপুর্ণং ধবনিলক্ষণম্॥ ৩৩ ॥ 

বিবেকঃ | ন ত্বধূনা প্রস্ততঃ | নাপুযুত্তরকালমনুবধাতি | শ্থলদগতেরিতি । গৌণস্ঠ 
লাক্ষণিকশ্য বা শবস্যেত্যর্থঃ ৷ অব্যুৎপত্তিরনুপ্রাসাদিনিবন্ধনতাৎপর্যপ্রবৃত্তেঃ | যথা-_ 

প্রেঙখংপ্রেমপ্রবন্ধপ্রচুরপরিচয়ে প্রৌঢসীমস্তিনীনাং 

চিত্তীকাশীবকাঁশে বিহরতি সততং যঃ স সৌভাগ্যতৃমিঃ। 
অত্রান্প্রাদরসিকতয়া প্রেত্খদিতি লাক্ষণিকঃ, চিত্তাঁকাশ ইতি গোৌণঃ প্রয়োগঃ 
কবিনা কতোইপি ন ধ্বন্যমানরূপন্থন্দরপ্রয়োজনাংশপর্যবসায়ী । অশক্তির্বত্তপরি- 
পূরণাছসামর্থ্যম্। যথা 

বিষমকাগ্কুটু্ঘকসঞ্চয়ুপ্রবর বারিনিধৌ পততা ত্বয় | 
চলতরঙ্গবিঘৃণিতভাজনে বিচলতাত্মনি কুড্যময়ে কৃতা ॥ 

অত্র প্রবরান্তিমাগ্পদৎ চন্দ্রমন্ত্যপচরিতম্। ভাজনমিত্যাঁশয়ে, কুড্যময় ইতি ৮ 
বিচলে। অন্রেতৎ কাঁমপি কান্তি ন পুষ্যতি, খতে বৃত্তপূরণাৎ। স চেতি। 
প্রথমোদৃগ্যোতে যঃ প্রসিদ্ধযনুরোধপ্রবস্তিতব্যবহীরাঃ কবয় ইত্যত্র “বদতি বিসিনীপত্র- 
শয়নম্, ইত্যাদি ভক্ত উক্ত£ | সন কেবলং ধ্বনের্ন বিষয়ো৷ যাবদয়মন্তোইপীভি 
চশবস্যার্থঃ ৷ উক্তমেব ধ্বনিস্বরূপং তদাভাঁসবিবেকহেতুতয়া কারিকাকারোধিনুবদ- 
তীত্যভিপ্রায়েণ বৃত্তিরুদুপস্কারং দদাতি -যঘত ইতি । অবভাসনমিতি | ভাবানয়নে 
দ্রব্যানয়নমিতি ন্যায়াদবভাঁসমানং ব্যঙ্্যম্! ধ্বনিলক্ষণং ধ্বনেঃ স্বরূপং পুর্ণ্মূ 
অবভাঁসনং ব জ্ঞাঁনং তদ্ধবনের্লক্ষণং প্রমাঁণং, তচ্চ পূর্ণ পুর্ণধ্বনিম্ব্ূপনিবেদকত্বাৎ। 

অথ বা জ্ঞানমেব ধ্বনিলক্ষণমূ লক্ষণশ্য জ্ঞানপরিচ্ছেগ্ত্বাৎ। বৃস্তাবেবকারেণ 
ততোংন্স্য চাঁভাসরূপত্বমেবেতি ুচয়তা তদাভাসবিবেকহেতুভাবে। যঃ প্রক্রাত্ত: সব 
এব নির্বাহিত ইতি শিবম্ ॥ 



১১৮ সটাকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

তচ্চোদাহৃতবিষয়মেব ॥ 

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্ধানাচার্যবিরচিতে ধ্বন্ঠালোকে দ্বিতীয়: 

উদ্দ্যোতঃ। 

তৃতীয়োদ্দ্যোতঃ 

এবং ব্যঙ্গ্যমুখেনৈব ধ্বনেঃ প্রদণিতে সপ্রভেদে ত্বরূপে পুনব্যঞ্রক- 
সুখেনৈতৎ প্রকাশ্টতে _ 

অবিবক্ষিতবাচ্যন্ত পদবাক্যপ্রকাশতা৷ | 

তদন্যত্যানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্ত চ ধ্বনেঃ ॥ ১॥ 

প্রীজ্যং প্রোল্লাসমাত্রং সন্ভেদেনাস্যত্র্যতে যয়] ৷ 

বন্দেইভিনবগুপ্তোইহহৎ পশ্তন্তীং তামিদং জগৎ ॥ 

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্য্যবর্য্যাভিনবগুপ্তোন্মীলিতে সহৃদয়ীলৌকলোচনে ধ্বনি- 

সন্কেতে দ্বিতীয় উদ্দযোতঃ ॥ 

তৃতীয় উদ্ছযোতঃ 

ক্মরামি স্ররসংহারলীলাপাটবশালিনঃ | 
প্রসহা শক্তোর্দেহার্ধং হরন্তীং পরমেশ্বরীম্ ॥ 

উদ্গোতান্তরসঙ্গতিং কর্ত,মাহ বৃত্তিকারঃ--এবমিত্যা্দি। তত্র বাচ্যমুখেন তাবদ- 
বিবক্ষিভবাচ্যাঁদয়ো ভেদীঃ, বাঁচ্যশ্চ য্াপি ব্যঞ্ক এব। যথোক্তম্- “মত্রার্থঃ 

শব্দো বা” ইতি। ততশ্চ ব্যঞ্রকমুখেনীপি ভেদ উক্ত:, তথাপি স বাচ্যোহর্থে। 

ব্যঙ্্যমুখেনৈব ভিছ্তে । তথা হাবিবক্ষিতো৷ বাচ্যে। ব্যঙ্গেন স্তগ ভাঁবিতঃ, বিবক্ষি- 

তান্তপরে। বাচ্য ইতি ব্য্গ্যার্ঘপ্রবণ এবোচ্যতে ইত্যেবং মূলভেদয়োরেব যথাস্বম- 
বাস্তরভেদস হিতয়োধ্যপ্রকরূপো৷ যোহ্্থঃ স ব্যঙ্গযমুখপ্রেক্ষিতাশরণতয়ৈব ভেদমাঁসাঁ 

 দয়তি। অতএবাহ -ব্যঙ্যমুখেনেতি। কিঞ্চ যছ্াপ্যর্থো৷ ব্যঞ্তকস্তথাপি ব্যঙ্গ্যতা- 
যোগ্যোইপ্যসৌ। ভবতীতি, শব্বস্ত ন কদাচিদ্যঙ্গ্যঃ অপি তু ব্যঞ্রক এবেতি। তদাই 
-ব্যপ্রকমুখেনেতি। ন চ বাঁচ্যস্তাববিবক্ষিতাদিরূপেণ যো ভেদস্তত্র সর্বখৈব ব্যঞ্জক- 
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অবিবক্ষিতবাচ্যস্থাত্যস্ততিরস্কতবাচ্যে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা 

মহুর্ষের্ব্যাসন্ত - “সপ্তৈভাঃ সমিধঃ শ্রিয়ঃ+, যথা বা কালিদাসম্ত _ “কঃ 

সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং তষ্যুপেক্ষেত জায়াম্, যথা বা “কিমিব হি 
মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্*, এতেষ্দাহরণেষু “সমিধ' ইতি “সম্ন্ধ 
ইতি “মধুরাণামি”তি চ পদানি ব্যঞ্কত্বাভিপ্রায়েণেব কৃতানি। 
তন্তৈবার্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যে যথা -“রামেণ প্রিয়জীবিতেন তু কৃতং 

প্রেয় পরিয়ে নোচিতম্ঠ । অত্র রামেণত্যেতৎপদং সাহসৈকরসত্বাদি- 
ব্যঙ্গাভিসংক্রমিতবাচ্যং ব্যঞ্জকম্। 

ত্বং নান্তীতি পুনঃশবেনাহ ৷ ব্যপকমুখেনাঁপি ভেদঃ সর্বথৈব ন প্রকাশিতঃ কিন্ত 
প্রকাশিতোইপ্যধুন৷ পুনঃ শুদ্ধব্যপ্রকমুখেন । তথা হি ব্যঙ্গযমুখপ্রেক্ষিতয়া বিনা পদং 

বাক্যং বর্ণাঃ পদভাগঃ সংঘটনা মহাবাক্যমিতি স্বরূপত এব ব্যঞ্জকানাং ভেদঃ, ন 

চৈষামর্থবৎ কদাচিদপি ব্যঙ্গ্যতা সম্তভবতীতি ব্যঞকৈকনিয়তং স্বরূপং যত্তন্মুখেন ভেদঃ 
প্রকাশ্তত ইতি তাৎপর্যম্। 

যস্ত ব্যাচষ্টে - ব্যঙ্গযানাং বস্তলঙ্কাররসাঁনাঁং মুখেন* ইতি, স এব প্রষ্টব্যঃঃ- 
এতত্তাবস্তিভেদত্বং ন কারিকাঁকারেণ কৃতম্। বৃত্তিকারেণ তু দশিতম্। ন চেদানীং 

বৃত্তিকারে৷ তেদপ্রকটনং করোতি। ততশ্চেদং রুতমিদং ক্রিয়ত ইতি করুঁভেদে কা 
সঙ্গতিঃ? ন চৈতাবতা সকলপ্রাক্তনগ্রন্থসংগতিঃ কৃতা ভবতি। অবিবক্ষিত- 

বাঁচ্যাদীনামপি প্রকারাণাঁং দশিতত্বাদিত্যলং নিজপৃজ্যজনসগো ত্রৈঃ সাকং বিবাঁদেন। 
চকারঃ কারিকায়াং যথাসঙ্খ্যশঙ্কীনিবৃত্্যর্থঃ । তেনাবিবক্ষিতবাচ্যে। দিপ্রভেদৌইপি 

প্রত্যেকং পদবাক্যপ্রকাঁশ ইতি দ্বিধা। তদন্যস্য বিবক্ষিতাভিধেয়স্য সন্বন্ধী যো 

ভেদ: ক্রমগ্যোত্যে। নাম স্বতেদসহিতঃ সোইপি প্রত্যেকং দবিধৈব। অন্রণনেন 
রূপং বূপণসাদৃশ্ঠং যস্য তাঘৃগ্যঙ্গ্যং যত্তস্যেত্যর্থঃ। মহ্র্ষেরিত্যনেন তদনুসন্ধত্তে ঘ- 

প্রাপ্ক্তম, অথ চ রামায়ণমহাঁভারতপ্রভৃতিনি লক্ষ্যে দৃশ্ঠত ইতি | 
ধূতিঃ ক্ষমা দয়া শৌচং কারুণ্যং বাগনিষ্ঠুরা । 

মিত্রাণাং চানভিদ্রোহঃ সপ্তৈতাঃ সমিধঃ শ্রিয়ঃ ॥ 

সমিচ্ছন্ডার্থস্তাত্র সর্বথা তিরক্ষারঃ, অপভ্ভবাৎ। সঙমিচ্ছবেন চ ব্যঙ্গ্যোইরোহনগ্ভা- 
পেক্ষলক্ষযদ্দীপনক্ষমত্তং সপ্তানাং বজ্ঞভিপ্রেতং ধ্বনিতম্। যদ্যপি-“নিঃশ্বীসান্ধ 

ইবাদর্শ- ইত্যাদ্যদাহরণাদপ্যয়মর্থে। লভ্যতে, তথাপি প্রসঙ্গাত্বহলক্ষ্যব্যাপিত্বং দর্শয়ি- 
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যথা বা 

এমেঅ জণো। তিস্সা দেউ কবোলোপমাই সসিবিষ্বম্। 
পরমণ্খবিআরে উণ চন্দে৷ চন্দো বিঅ বরাও ॥ 

অত্র দ্বিতীয়শ্চন্দ্রশব্দোহুর্ধাস্তরসংক্রমিতবাচ্যঃ। 

অবিবক্ষিতবাচ্যস্তাত্যন্তুতিরস্কতবাচ্যে প্রভেদে বাক্য প্রকাশতা 
ষথা - 

যা নিশ! সর্বভূতানাং তন্তাং জাগতি সংযমী । 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ! পশ্যাতো মুনেঃ ॥ 

তুমুদাহরণাস্তরাণ্যুক্তীনি | অত্র চ বাচ্য্যাত্যন্ততিরস্কারঃ পূর্বেক্রমন্ুহৃত্য যৌজনীয়ঃ 

কিং পুনরুক্তেন | সন্নদ্ধপদেন চাত্রাসম্ভবৎস্বার্থেনোাতত্বং লক্ষয়ৃতা বক্ত ভিপ্রেতা 
নিফরুণকত্বা প্রতিকার্যত্বাপ্রেক্ষাপূর্বকারিত্বাদয়ো ধবন্তান্তে ৷ তখৈব মধুরশব্দেন সর্ববিষয়- 
রঞ্কত্বতর্পকত্বাদিকং লক্ষয়তা সাঁতিশয়াভিলাষবিষয়ত্বং নাত্রা্চ্যমিতি বক্ত ভিপ্রেতং 
ধবন্তাতে | তশ্যৈবেতি। অবিবক্ষিতবাচ্যস্য যে। দ্বিতীয়ো৷ ভেদস্তাস্যেত্যর্থঃ | 

প্রত্যাখ্যানরুষঃ কৃতং সমুচিতং ক্রুরেণ তে রক্ষস| 

সোঁঢ়ং তচ্চ তথা ত্বয়! কুলজনে। ধত্তে যথোচ্চৈঃ শিরঃ | 
ব্যর্থ সম্প্রতি বিভ্রতা ধন্ুরিদং ত্বদ্যাপদঃ সাক্ষিণা' ইতি । 

রক্ষঃস্বভাবাদেব যঃ ক্রুরো২নতিলঙ্খশীসনত্বদুর্মদতয়া চ প্রসহা নিরাক্রিয়মীণঃ 

ক্রৌধান্ধঃ তশ্যৈতত্তাবৎশ্বচিত্তবৃত্তিসমুচিতমনুষ্ঠানং যন্ম্ধকর্তনং নাম, মান্যোইপি 
কশ্চিন্মমাজ্ঞাং লঙ্ঘয়িয্যতীতি । ত ইতি যথা তাদৃগপি তয়! ন গণিতস্তস্যাস্তবেত্যর্থঃ। 
তদপি তথা অবিকারেণোৎসবাপত্তিবুদ্ধ্ণ নেত্রবিস্ফারতা মুখপ্রসাদাদিলক্ষ্যমাণয়। 
সোড়মূ। যথা যেন প্রকারেণ কুলজন ইতি যঃ কশ্চিৎ পামরপ্রায়োইপি কুলবধূশব্ব- 
বাচ্যঃ। উচ্চৈঃ শিরো! ধত্তে এবংবিধাঃ কিল বয়ং কুলবধেবা ভবাম ইতি । অথচ 

শিরঃকর্তনাবসরে ত্বয়। শীপ্বং কৃত্যতামিতি তথা সোঢ়ং তথোচ্চৈঃ শিরো। ধূতং যথা- 
ন্োংপি কুলস্ত্রীজনে। উচ্চৈ শিরে। ধত্তে নিত্যপ্রবৃত্ততয়। । এবং রাঁবণস্য তব চ 
সমুচিতকারিত্বং নিবৃর্তঢ়ম্। মম পুনঃ সর্বমেবা্ৃচিতং পর্যবসিতম্। তথ হি রাজ্য- 
নির্বাসনাদিনিরবকাশীকতধনুব্যাপারস্যাঁপি কলত্রমাব্ররক্ষণপ্রয়োজনমপি যচ্চাপমতৃত্তৎ- 
সম্প্রতি ত্বয্যরক্ষিতব্যাপন্নীয়ামেব নিশ্প্রয়োজনম্ তথাপি চ তদ্ধারয়ামি। তন্ননং 

নিজজীবিতরক্ষৈবাত্য প্রয়োজনত্বেন সন্তাব্যতে। ন চৈতদ্যুক্তমূ। রামেণেতি 
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অনেন হি বাক্যেন নিশার্থে ন চ জাগরণার্থ কশ্চিদ্িবক্ষিতঃ। 

কিং তছি? তত্বজ্ঞানাব হিতত্বমতত্বপরাঙমুখত্বং চ মুনেঃ প্রতিপান্ভত 
ইতি তিরস্কৃতবাচ্যস্তান্ত ব্যঞ্জকত্বম্। 

তন্যৈবার্ধাস্তরসংক্রমিতবাচ্যস্ত বাক্যপ্রকাশতা যথা - 
বিসমইআ কাণ বি কাণ বি বালেই অমিঅণিম্মাও। 
কাণ বি বিসামিঅমও কাণ বি অবিসামও কালো ॥ . 

(বিষময়িতঃ কেষামপি কেষামপি প্রযাত্যমৃতনিম্মাণঃ ॥ 

কেষামপি বিষামৃতময়ঃ কেষামপ্যবিষাম্বৃতঃ কালঃ ॥ 

ইতি ছায়া )- 

সমসাহসরসত্বদত্যসংধত্বোচিতকারিত্বাদিব্যঙ্গ্যধর্মাত্তরপরিণতেনেত্যর্থঃ | “কাপুরুষা- 

দিধর্শপরি গ্রহব্বাদিশব্াৎ, ইতি যদ্যাখ্যাতমূ, তদসৎ ; কাপুরুষস্য হোতদেব প্রত্যুতো- 
চিতং স্যাৎ। প্রিয় ইতি শব্দমাত্রমেবৈতদিদানীং সংবৃত্তম্। প্রিয়শবশ্য প্রবৃত্তিনিমিত্তং 
যৎ প্রেমনাঁম তদপ্যনৌচিত্যকলস্কিতমিতি শোকালঘনেশদ্দীপনবিভাবযোগাৎ করুণ- 
রসো রামন্থ শ্ফুটীকৃত ইতি । এমেঅ ইতি। 

এবমেব জনম্তশ্যা দদাতি কপোলোপমায়াং শশিবিঘ্বমূ। 

পরমার্ধবিচারে পুনশ্চন্দরশন্ত্র ইব বরাঁকঃ ॥ ( ইতি ছাঁয়া। ) 
এবমেবেতি স্বয়মবিবেকান্ধতয়া। জন ইতি লোকপ্রসিদ্ধগতানুগতিকতাম্াত্র- 

শরণ: | তশ্যা। ইত্যসাধারণগুণগণমহার্ঘবপুষঃ । কপোলোপমায়ামিতি নির্ব্যাজলাবণ্য- 
সর্বসবভৃতমুখমধ্যবক্ডিপ্রধানভূতকপোলতলম্যোপমায়াং প্রত্যুত তদধিকবন্তকর্তব্যং ততো 
দূরনিরুষ্টং শশিবিশ্বং কলক্কব্যাজজি্ধীকতম্। এবং যছ্ধপি গড্ডরিকা প্রবাহপতিতো 

'লোক:, তথাপি যদি পরীক্ষকা: পরীক্ষন্তে তদ্রাঁকঃ কূপৈকভাজনং যশ্চন্্র ইতি প্রসিদ্ধঃ 
স চন্দ্র এব ক্ষরিত্ববিলাসশ্চ্যত্বমলিনত্বধর্ম্ান্তরসংক্রান্তো যোধর্থঃ | অত্র চ যথা ব্যজ্য- 
ধর্মাস্তরসংক্রান্তিত্তথা পুর্বোক্তমন্ুসন্ধেয়ম্। এবযৃত্তরত্রাপি। 

এবং প্রথমভেদস্য দ্বাবপি প্রকারো। পদপ্রকাশকত্বেনোদাহ্ৃত্য বাঁক্যপ্রকাশক- 
ত্বেনোদাহরতি--যা নিশেতি । বিবক্ষিত ইতি। তেন হ্থযক্তেন ন কশ্চিদুপদেস্ঠং 
প্রত্যুপদেশঃ সিদ্ধ্যতি। নিশায়াং জাগরিতব্যমন্তত্র রাব্রিবদীসিতব্যমিতি কিমনে- 

নোক্তেন। তম্মাদ্বাধিতস্বার্থমেতদ বাক্য সংযমিনো৷ লোকোত্তরতালক্ষণেন নিষিত্তেন 

তত্ৃষ্টাববধানং মিথ্যাদৃষ্টৌ। চ পরাভুখত্বং ধ্বনতি | সর্বশবার্থস্য চাপেক্ষিকতয়াপ্যুপ- 
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অত্র হি বাক্যে বিষামৃতশব্দাভ্যাং হুঃখন্ুখরূপসংক্রমিতবাচ্যাভ্যাং 

ব্যবহারঃ। ইত্যর্ধাস্তরমঙ ক্রমিত বাচ্যস্তাব্যঞ্জকত্বম্। 

বিবক্ষিতাভিধেয়স্তান্ুরণনরূপব্যঙ্গস্ত শবশক্ত [ৃন্তবে প্রভেদে পদ- 
প্রকাশতা যথা - 

প্রাতুং ধনৈরধিজনম্য বাগাং দৈবেন ্থষ্টো যদি নাম নান্মি। 
পথি প্রসন্নান্থুধরস্তড়াগঃ কূপোহথব1 কিং ন জড়ঃ কৃতোহহম্ ॥ 

অত্রহি জড় ইতি পদং নিবিগ্রেন বক্তা" ত্বসমানাধিকরণতয়া প্রত্যুক্ত- 

মনুরণনরূপতরা কুপসমানাধিকরণতাং স্বশক্ত্যা প্রতিপদ্যতে । 
তশ্তৈব বাক্যপ্রকাশতা যথা হর্ষচরিতে সিংহনাদবাক্যেু _ 'বৃত্বেহ- 

'ন্মিন্মহাপ্রলয়ে ধরণীধারণায়াধুমা ত্বং শেষঃ? । 

পছ্যমানতেতি ন সর্বশব্দার্থান্যথানুপপত্যায়মর্থ আক্ষিপ্তো মন্তব্যঃ | সর্বেষাং ব্রদ্ধাদিস্থা- 
বরান্তানাং চতুর্দশানামপি ভূতানীং যা নিশ! ব্যামোহজননী তব্ৃষ্টিং তস্যাং সংযমী 
জাগতি কথং প্রাপ্যেতেতি । ন তু বিষয়বর্জনমাত্রাদেব সংযমীতি যাবৎ । যদি বা 
সর্ভভৃতনিশীয়াং মোহিন্তাং জাগতি কথমিয়ং হেয়েতি ৷ যস্যাং তু মিথ্যাদৃষ্টো সর্বাশি 
ভৃতানি জাগ্রতি অতিশয়েন স্থপ্রবুদ্ধরপাঁণি সা তন্য রাত্রিরপ্রবোধবিষয়ঃ | তম্যাঁং 
হি চেষ্টায়াং নাঁসৌ প্রবুদ্ধঃ। এবমেব লোকোত্তরাচারব্যবস্থিতঃ পশ্াতি মন্যতে চ। 
তন্যেবান্তর্বহিফরণবৃত্তিশ্চরিতার্থ। ৷ অন্যত্ত ন পশ্যতি ন চ মনত ইতি। তরদৃষ্টিপরেণ 
ভাব্যমিতি তাৎপর্যম। এবং চ পশ্ঠত ইত্যপি মুনেরিত্যপি চ ন স্বার্থমাত্রবিশ্রান্তমূ। 
অপি তু ব্যঙ্গ্য এব বিশ্রীম্যতি । যত্তচ্ছন্য়োশ্চ ন স্বতন্্রার্ঘতেতি সর্ব এবায়মাখ্যাত- 
সহায়ঃ পদসযূহো। ব্যঙ্গ্যপরঃ| তদীহ _ অনেন হি বাক্যেনেতি। প্রতিপান্ভত ইতি 
ধবস্যত ইত্যর্থঃ | বিষময়িতো। বিষময়তাং প্রাপ্ত: | কেধাঞ্চিদৃদুক্কৃতিনামতিবিবেকিনাং 
ব1। কেধাঞ্চি স্কৃতিনা মত্যন্তমবিবেকিনাং ব1 অতিক্রামত্যমৃতনির্শীণঃ | কেধাঞ্চিন্সি- 
শ্রকর্মণাং বিবেকাবিবেকবতাং বা, বিষীমৃতময়ঃ | কেধামপি মৃঢপ্রায়াণাং ধারা- 
প্রাপ্তযোগভূমিকারূঢানাং বা অবিষাম্ৃতময়ঃ কীলোই২তিক্রামতীতি সন্বন্ধঃ | বিষামৃত- 
পদদে চ লাবণ্যাদিশব্বনিরঢ়লক্ষণারপতয়া৷ স্থখছুঃখদাধনয়োবর্তেতে, যথখ।--বিষং 

গনিদ্ধমন্ৃতং কপিখমিতি | ন চাত্র সখছুঃখসাধনে তন্মাত্রবিশ্রান্তে, অপি তু স্বকর্তব্য- 
স্থথছুঃখপর্যবসিতে | ন চ তে সাধনে সর্ব! ম বিবক্ষিতে। নিঃসাঁধনয়োস্তয়োর- 
তাবাৎ। তদাহ--সংক্রমিতবাচ্যাভ্যামিতি | কেষাঞ্চিদিতি চাশ্য বিশেষে সংক্রান্তিঃ। 



তৃতীয়োদ্গোতঃ ১২৩. 

এতদ্ধি বাক্যমন্ুরণনরূপমর্থাস্তরং শবশক্ত্যা ক্ষুটমেব প্রকাশয়তি। 

অন্তৈব কবিপ্রোঢোক্তিমা ত্রনিষ্পন্নশরীরস্তার্থশক্তুয্তবে প্রভেদে পদ- 
প্রকাশতা যথ! হরিবিজয়ে _ 

চুঅস্কুরাবঅংসং ছণমপ্যসরমহঘ ঘণমণহরন্মুরামোঅম্। 

অসমপ্লসিঅং পি গহিঅং কুন্মুমসরেণ মহুমাসলচ্ছিমুহম্ ॥ 

অত্র হাসমপিতমপি কুন্্রমশরেণ মধুমাসলক্ষ্যা মুখং গৃহীতমিত্য- 
সমপিতমগপীত্যেতদবস্থাভিধায়িপদমর্থশক্ত্যা কুসুমশরস্ত বলাৎকারং 
প্রকাশয়তি। 

অতিক্রামতীত্যন্য চ ক্রিয়ামাত্রসংক্রান্তিঃ | কাল ইত্যস্য চ সর্বব্যবহারসংক্রীস্তিঃ | 
উপলক্ষণার্থং তু বিষামৃত গ্রহণমাত্রসংক্রমণং বৃত্তিরুতা ব্যাখ্যাতম্। তদাহ--বাক্য- 

ইতি। 
এবং কারিকা প্রথমার্ধলক্ষিতাংশ্চতুরঃ প্রকারাহুদাহৃত্য দ্িতীয়কারিকার্ধবীকৃতান্ 

ষড়ন্তান্ প্রকারান্ ক্রমেণোদাহরতি _ বিবক্ষিতাভিধেয়স্যেত্যাদিনা | প্রীতুমিতি 

পুরয়িতুম্। ধনৈরিতি বন্ুবচমং যে যেনার্থী তস্য তেনেতি ুচনার্থম্। অতএবাথি- 
গ্রহণম্। জনস্যেতি বাছুল্যেন হি লোকো ধনাঞ্থী ন তু গুণৈরপকারার৫থী। দৈবেনেতি। 
অশক্যপর্য্যহুযোগেনেত্যর্থঃ | অস্মীতি। অন্তো হি তাবদবস্তাং কশ্চিৎ সৃষ্ট! ন 

ত্বহমিতি নির্বেদঃ | প্রদন্ন* লোৌকোপযোগি অন্ধু ধারয়তীতি। কৃপোহথবেতি। 
লেকৈরপ্যলক্ষ্যমাণ ইত্যর্থঃ। আত্মসমানাধিকরণতয়েতি । জড় কিংকর্তব্তাযৃঢ় 

ইত্যর্থঃ। অথ চ কৃপো জড়োহিথিতা কন্ত কীদৃশীত্যসন্তবদ্ধিবেক ইতি । অতএব 
জড়ঃ শীতলে। নির্বেদসন্তাপরহিতঃ | তথা জড়ঃ শ্ীতজলযোগিতয়া পরোপকারসমথঃ। 

অন্ন তৃতীয়ার্থেনায়ং জড়শবন্তটাকার্থেন পুনরুক্তার্থপন্বদ্ধ ইত্যভিপ্রায়েপাহ _ 
কৃপসমানাধিকরণতামিতি। স্বশক্য্েতি শব্খশক্ত-ততবত্বং যৌজয়তি। মহা প্রলয়েতি। 

মহস্য উৎসবস্য আসমস্তাঁৎ প্রলয়ো তত্র তাদূশি শৌককারণভূতে বৃত্তে ধরণ্য। রাজ্য- 
ধুরায়া ধারণায়াশ্বাসনায় ত্বং শেষঃ শিশ্যমাণঃ | ইতীয়তা পূর্ণে বাক্যার্থে কল্লাবসানে 
ভূপীঠভারোঘ্বহনক্ষম একো নাগরাঁজ এব দিগ্দস্তিপ্রভৃতিষপি বিন | 

চতাঙ্কুরাবতংসং ক্ষণপ্রসরমহার্ধমনোহ্রন্থরীমোদম্ | 

মহার্ধেণ উৎসবপ্রসরেণ মনোহরন্থরন্য মন্মথদেবশ্য আমোদশ্চমৎকারে। ত্র তৎ। 
অত্র মহার্ঘশবন্য পরনিপাতঃ, প্রাকৃতে নিয়মাভাঁবাৎ। ছণ ইত্যুৎসবঃ | 



১২৪ সটীকলোচনোপেতধ্বন্তালোকে 

অত্রৈব প্রভেদে বাক্যপ্রকাশতা যথোদাহ্ৃতং প্রাক 'জ্জেহি 
সুরহিমাসো? ইত্যারদি। অত্র সঙ্জয়তি সুরভিমাসো ন তাবদপরর়- 

ত্যনঙ্গায় শরানিত্যয়ং বাক্যার্থ কবিপ্রৌটোক্তিমা ত্রনিষ্পন্নশরীরো 
'মন্মথোনম্মাথকদনাবস্থাং বসম্তসময়স্থ সৃচয়তি। 

স্বতঃসম্ভবিশরীরার্থশক্ত,[্তবে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা _ 

বাণিঅঅ হত্তিদস্তা কুত্তে! অন্ধাণ বাধকিত্ী অ। 

জাব লুলিআলঅমুহী ঘরম্মি পরিসকএ নুহ! ॥ 
অত্র লুলিতালকমুখীত্যেতৎপদং ব্যাধবধবাঃ স্বতঃসস্তাবিতশরী রার্থ- 

শত! স্ুরতক্রীড়াসক্তিং স্ুচয়ংস্তদীয়স্ত ভর্ভূঃ সততসস্তোগক্ষামতাং 
প্রকাশয়তি। 

তস্তৈব বাক্য প্রকাশতা যথ। _ 

সিহিপিগ্কঞ্নউর1 বহুআ৷ বাহস্স গবি্বিরী ভমই | 
মুত্তাফলরইঅপসাহণাণ” মজ ঝে সবত্তীণম্ ॥ 

অদমপিতমপি গৃহীতং কুম্থমশরেণ মধুমাঁসলক্্মীমুখম্ ॥ 
মুখং প্রারস্তো৷ বন্ত.ং চ। তচ্চ স্থরামোদযুক্তং ভবতি। মধ্বারস্তে কামশ্চিত্ত- 

মাক্ষিপতীত্যেতাবানয়মর্থঃ কবিপ্রৌটোক্যার্থাস্তরব্যগ্রকঃ সম্পাদিতঃ | অত্র কবি- 
নিবদ্ধবন্তৃপ্রৌটোক্তিশরী রার্থশক্ত,ত্তবে পদবাক্যপ্রকীশতায়ামুদাহরণদ্য়ং ন দতস । 
'প্রোটোক্তিমাত্রনিপন্নশরীরঃ সম্ভবী স্বত' ইতি প্রীচ্যকারিকায়া৷ ইয়তৈবোদাহৃতহম্ 
ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র পদপ্রকাশতা যথা _ 

সত্যং মনোরমাঃ কাঁমাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ । 

কিন্তু মস্তাঙ্গনাপাঙ্গ ভঙ্গলোলং হি জীবিতম্ ॥ 

ইত্যত্্র কবিনা যো বিরাগী বক্তা নিবদ্ধস্তৎপ্রীডোক্ত্যা জীবিতশব্দোই্যশক্তিমূল তয়েদং 
ধবনয়তি--সর্ব এবামী কাম! বিভৃতয়শ্চ স্বজীবিতমাব্রোপযোগিনঃ, তদভাবে হি 
সন্তিরপি তৈরসন্ত্রপতাপ্যতে, তদেব চ জীবিতং প্রাণধারণরূপত্বাৎ প্রাণবৃক্তেশ্চ 

চাঞ্চল্যাদনাস্থাপদমিতি বিষয়েযু বরাঁকেযু কিং দোষোদূঘোষণদৌর্জন্তেন নিজমেব 
ব্জীবিতুদুপীলভ্যম্, তদপি চ নিসর্গচঞ্চলমিতি ন সীপরাধমিত্যেতাঁবতা৷ গণঢ়ং বৈরাগ্য- 
মিতি। বাক্যপ্রকাশতা! যথা _“শিখরিপি' ইত্যাদৌ | 



তৃতীয়োদৃগোতঃ ১২৫. 

অনেনাপি বাক্যেন ব্যাধবধবাঃ শিখিপিচ্ছকর্ণপুরায়া নবপরিণীতায়াঃ 

কম্তাশ্চিৎ সৌভাগ্যাতিশয়ঃ প্রকাশ্যতে। তৎসভ্তোগৈকরথো ময়ুর- 
মাত্রমারণসমর্থঃ পতির্জাতম্ ইত্যর্থপ্রকাশনাৎ তদন্যাসাং চিরপরিণী- 

তানাং মুক্তীফলরচিতপ্রসাধনানাং দৌর্ভাগ্যাতিশয়ঃ খ্যাপ্যতে। তৎ- 
সম্ভোগকালে স এব ব্যাধঃ করিবরবধব্যাপারসমর্থ;ঃ আসীদিত্যর্থ- 
প্রকাশনাৎ। ৃ 

নন্থু ধ্বনিঃ কাব্যবিশেষ ইত্যুক্তং তৎ কথং তম্ত পদপ্রকাশতা। 

কাব্যবিশেষেো হি বিশিশ্টার্থপ্রতিপত্তিহেতুঃ শব্দসন্দর্ভবিশেষঃ। তত্ভা- 
বশ্চ পদপ্রকাশত্বেনোপপগ্ঠতে । পদানাং স্মারকত্েনাবাচকত্বাৎ । 

উচ্যতে _ স্যাদেষ দোষঃ যদি বাচকত্বং প্রয়োজকং ধ্বনিব্যবহারে স্তাৎ। 
ন ত্বেবম্ ; তন্ত ব্যঞ্জকত্বেন ব্যবস্থানাৎ। কিঞ্চ কাব্যানাং শরীরাণামিব 

সংস্থানবিশেষাবচ্ছিন্নসমুদায়সাধ্যাপি চারুত্বপ্রতী তিরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং 
ভাগেষু কল্প্যত ইতি পদানামপি ব্যঞ্জকত্বমুখেন ব্যবস্থিতো ধ্বনি- 
ব্যবহারে। ন বিরোধী । 

'অনিষ্টস্ত শ্রুতির্যদ্ধদাপাদয়তি হুষ্টতাম্। 

শ্রুতিহুষ্টাদিষু ব্যক্তং তদদিষ্টন্মৃতিগুণম্ ॥ 

বাণিজক হস্তিদন্তাঃ কুতোইস্মীকং ব্যাপ্রকৃত্তয়শ্চ। 
যাবন্থুলিতালকমুখী গৃহে পরিষকতে স্সষা ॥ ইতি ছায়া। 

সবিভ্রমং চংক্রম্যতে | অত্র লুলিতেতি স্বরূপমাত্রেণ বিশেষণমবলিগ্ততয়৷ চ 

হস্তিদন্তাছ্যপহরণং সম্ভাব্যমিতি বাক্যার্থশ্য তাবত্যেব ন কাচিদনুপপত্তিঃ। 

শিহিপিঞ্চেতি | পূর্বমেব যোজিতা গাথা । নন্থিতি | সমুদায় এব ধ্বনিরিত্যত্র 
পক্ষে চোগ্ভমেতৎ। তত্ভাঁবশ্চেতি । কাব্যবিশেষত্বমিত্যর্থঃ | অবাচকত্বাদিতি 

ঘছুক্তং সোহয়মপ্রযো'জকো হেতুরিতি ছলেন তাবদর্শয়তি _ শ্যাঁদেষ দোঁষ ইতি। 
এবং ছলেন পরিহত্য বস্তবৃত্তেনাপি পরিহরতি-কিং চেতি। যদি পরো ব্রয়াৎ_ 

ন ময় অবাচকত্বং ধবন্যভাঁবে হেতুরুতং কিন্তৃক্তং কাঁব্যম্ ধবনিঃ| কাব্যং চানা- 

কাজ্প্রতিপত্তিকারি বাঁক্যং ন পদমিতি তত্রাহ-_সত্যমেবমূ, তথাপি পদং ন ধ্বনি- 
রিত্যন্মীভিরুক্তম্। অপি তু সমুদায় এব ; তথা চ পদপ্রকাঁশো ধ্বনিরিতি প্রকাশ- 
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পদানাং ম্মারকত্বেইপি পদমাত্রাবভাসিনঃ | 

তেন ধ্বনেঃ প্রভেদেষু সর্বেষেবাস্তি রম্যত! ॥ 

বিচ্ছিত্তিশোভিনৈকেন ভূষণেনেব কামিনী । 
পদগ্যোত্যেন স্ুকবেধ্বনিন৷ ভাতি ভারতী ॥; 

ইতি পরিকরশ্লোকাঃ |- 

যস্তবলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্বর্ণপদাদিধু। 

বাক্যে সঙ্ঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেইপি দীপ্যতে ॥ ২ ॥ 

তত্র বর্ণানামনর্থকত্বাদ্দ্যোতকত্বমসস্তবীত্যাশঙ্ক্যেদমুচ্যতে _ 
শযৌ সরেফসংযোগ ঢকারশ্চাপি ভূয়সা। 
বিরোধিনঃ স্থ্যঃ শৃঙ্গারে তেন বর্ণ রসচ্যুতঃ ॥ ৩ ॥ 

পদেনোক্তম্। নু পদস্য তত্র তথাবিধং সামর্ধ্যমিতি কুতোইখণ্ড এব প্রতীতিক্রম 

ইত্যাশঙ্ক্যাহ--কাব্যানামিতি। উক্তং হি প্রার্থিবেককালে বিভাগোঁপদেশ ইতি । 
নন্ু ভাগেষু কথং দ1 চারুত্বপ্রতীতিরারোপয়িতুং শক্যা ? তানি হি ম্মারকাণ্যেব। 

ততঃ কিম? মনোহারিব্যঙ্যার্থস্বারকত্বাদ্ধি চারুত্বপ্রতীতিনিবন্ধনত্বং কেন বার্যতে। 

যথা শ্রুতিছুষ্টানীং পেলবাদিপদানামসভ্যপেলাছ্ার্থং প্রতি ন বাঁচকত্বম। অপি তু 
ক্মারকত্বম। তত্বশীচ্চ চারুত্বরূপং কাব্যং শ্রুতিছুষ্টম। তচ্চ শ্রুতিছুষ্টত্বমন্বয়ব্যতি- 
রেকাভ্যাৎ ভাঁগেষু ব্যবস্থাপ্যতে তথ। প্রককৃতেইপীতি তদাহ--অনিষ্টন্যেতি | 

অনিষ্টার্ঘন্মারকন্যেত্যর্থ: | ছু্টতামিত্যচারুত্বমূ। গুণমিতি চারুত্বম্। এবং দৃষ্টান্তম- 
ভিধায় পাদত্রয়েণ তুর্ষেশ দাঁ্ট্তিকার্থ উক্তঃ। অদুনোৌপসংহরতি -পদানামিতি | 
যত এবমি্টস্বতিশ্চারুত্বমাবহতি তেন হেতুন। সর্বেষু প্রকারেষু নিরূপিতশ্য পদমাত্রা- 
বভাসিনোপি পদপ্রকাশম্তাঁপি ধবনেঃ রম্যতান্তি ্মারকত্বেংপি পদানামিতি সমন্বয়: । 
অপিশব্ঃ কাকা ক্ষিন্যায়েনোভয়ত্রাপি সম্ঘধ্যতে | অধুন। চারুত্বপ্রতীতে। পদশ্যান্বয়- 
ব্যতিরেকো দর্শয়তি -বিচ্ছিত্তীতি ॥ ১॥ 

এবং কারিকাং ব্যাখ্যায় তদসংগূহীতমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যং প্রপঞ্চয়নিতুমাহ-_-যন্ত্ীতি | 

তুশব্ষঃ পূর্বভেদেভ্যোইস্য বিশেষদ্যোতকঃ। বর্ণসমুদায়শ্চ পদম্। তৎসমুদায়ো 

বাঁক্যম্। সংঘটন। পদগতা বাঁক্যগতা৷ চ। সংঘটিতবাক্যসমুদায়ঃ প্রবন্ধ; ইত্যভি- 
প্রায়েণ বর্ণাদীনাং বথাক্রমমুপাদানম্। আদিশব্দেন পদৈকদেশপদদ্বিতীয়াদীনাং 
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ত এব তু নিবেশ্যান্তে বীভৎসাদৌ রসে যদ! । 
তদা তং দীপয়স্ত্যেব তেন বর্ণা রসচ্যুতঃ ॥ ৪॥ 

শ্লোকছয়েনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বর্ণানাং দ্োতকত্বং দণিতং ভবতি। 

পদে চালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযস্ত গ্যোতনং যথা _ 

উৎকম্পিনী ভয়পরিস্থলিতাংশুকাস্তা 
তে লোচনে প্রতিদিশং বিধুরে ক্ষিপস্তী । 
ক্রুরেণ দারুণতয়া সহসৈব দগ্ধা 
ধূমান্ধিতেন দৃহনেন ন বীক্ষিতাসি ॥ 

গ্রহণমূ। সপ্তম্য! নিমিত্ত্বমুক্তং। দীপ্যতেইবভাসতে সকলকাব্যাবভাদকতয়েতি 
পূর্ববৎ কাঁব্যবিশেষত্বং সমধিতম্ ॥ ২ ॥ 

ভূয়সেতি প্রত্যেকমভিস্বধ্যতে । তেন শকারে৷ ভূয়সেত্যাদি ব্যাখ্যাতব্যমূ। 
রেফপ্রধানসংযোগঃ কর্র্ধ ইত্যাদি । বিরোধিন ইতি। পরুষ] বৃত্তিবিরোধিনী 

শৃঙ্গারস্য | যতত্তে বর্ণ] ভূয়সা প্রযুজ্যমান। ন রসাংশ্চ্যোতত্তি অবস্তি। যদি বা তেন 

শৃঙ্গারবিরোধিত্বেন হেতুন। বর্ণাঃ শষাঁদয়ো রসাচ্ছুঙ্গারাচ্চবন্তে তং ন ব্যগয়ন্তীতি 
ব্যতিরেক উক্তঃ। অন্বয়মাহ- তএব ত্বিতি। শাঁদয়ঃ। তমিতি বীভৎসাঁদিকং 

রসম্। দীপয়ন্তি ছোতয়ন্তি। কারিকাঁদয়ং তাৎপর্ষেণ ব্যাচষ্টে _ ঙ্লোকদ্বয়েনেতি। 
যথাসংখ্যপ্রসঙ্গপরিহারার্ঘং শ্োকাভ্যামিতি ন কৃতম্। পুর্বশ্লোকেন হি ব্যতিরেক 

উক্তো দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ । অস্মিন্ বিষয়ে শৃ্জগারলক্ষণে শষাদিপ্রয়োগঃ স্বকবিত্বমভি- 

বাঞ্ছতা ন কর্তব্য ইত্যেবংফলত্বাছ্ুপদেশশ্য কারিকাঁকারেণ পূর্ব, ব্যতিরেক উক্ত: । 
ন চ সর্বথা ন কর্তব্যো২পি তু বীভৎসাঁদৌ কর্তব্য এবেতি পশ্চীদন্বয়ঃ ৷ বৃত্তিকারেণ 
্ব্বয়পূর্বকো ব্যতিরেক ইতি শৈলীমনুসতুমন্বয়ঃ পূর্বমুপাতঃ। 

এত ছুক্তং ভবতি -যগ্যপি বিভাবান্ভাবব্যভিচারিপ্রতীতিসম্পদেব রসাশ্বাদে 

নিবন্ধনম, তথাপি বিশিষ্টশ্রতিকশব্বসমধ্যমানান্ডে বিভাবাদয়স্তথা ভবস্তীতি 
স্বসংবিৎসিদ্ধমদঃ ৷ তেন বর্ণানামপি শ্রতিষ্বময়োপলক্ষ্যমাণার্থানপেক্ষ্যপি শ্রোত্রৈক- 

গ্রাহো। মৃদ্রপরুষাত্ম। স্বভাবে! রসাস্বাদে সহ্কার্ষেব। অতএব চ সহকারিতামেবা- 

ভিধাতুং নিমিত্তসপ্তমী কৃতা বর্ণপদাদিষিতি | ন তু বর্ণিরেব রসাভিব্যক্তিঃ 
বিভাবাদিসংযোগাদ্ধি রসনিষ্পত্তিরিত্যুক্তং বহুশঃ | শ্রোত্রৈকগ্রাহে|২পি চ স্বভাবে! 
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অত্র হি'তে ইত্যেতৎ পদং রসময়ন্েন স্ফুটমেবাবভাসতে সহ্াদয়ানাম্ । 
পদাবয়বেন গ্োতনং যথা _ 

ব্রীড়াযোগান্নতবদনয়া সন্িধানে গুরণাং 
- বন্ধোৎকম্পং কুচকলশয়োরমন্য্ুমস্তনিগৃহা । 

তিষ্ঠে যুক্তং কিমিব ন তয়া যৎ সমুৎস্জ্য বাম্পং 
ময্যাসক্তশ্চকিতহরিণীহারিনেত্রত্রিভাগঃ ॥ 

রপনিস্যন্দে ব্যাপ্রিয়ত এব. অপদগীতধ্বনিবৎ পুক্করবাদ্যনিয়মিতবিশিষ্টজা তিকরণন্্াছ্- 

সুকরণশব্শ্চ । পদে চেতি। পদে চ সতীত্যর্থঃ | তেন রসপ্রতীতিবিভাবাদেরেব | 
তে বিভাবাদয়ো যদ বিশিষ্টেন কেনাপি পদেনাপ্যমাণ! রসচমৎকারবিধায়িনো 

ভবস্তি তদা পদশ্ৈবাঁসৌ মহিমা! সমপ্যযত ইতি ভাবঃ। 

অত্র হীতি। বাঁসবদত্বাদাহাকর্ণনপ্রবুদ্ধশৌকনির্ভরস্য বৎসরাজস্তেদং পরিদেবিত- 
বচনম্। তত্র চ শৌকো নামেষ্টজনবিনীশপ্রভব ইতি তশ্য জনন্য যে জ্রক্ষেপকটাক্ষ- 

প্রভৃতয়ঃ পূর্বং রতিবিভাবতামবলম্বন্তে স্ম ত এবাত্যন্তবিনষ্টাঃ সন্ত ইদানীং স্ৃতিগোচর- 
তয় নিরপেক্ষভাবত্বপ্রাণ, করণমুদ্দীপয়ন্তীতি স্থিতম্। তে লোচনে ইতি তচ্ছবস্ত- 
ল্লোচনগতন্বসংবেগ্ভাব্যপদেশ্টানত্তগুণগণম্মরণীকারছ্যোতকো ব্রসন্যাসাধারণনিমিত্ততাঁং 

প্রাণ্তঃ। তেন যৎ কেনচিচ্চোদিতং পরিহতং চ তন্মিথ্যেব | তথা হি চোগ্যম্_ 
প্রক্রান্ত পরামর্শকম্য তচ্ছবস্য কথমিয়তি সামধ্যমিতি। উত্তরং চ-_রসাবিষ্টোহস্তর 
পরাঅঞ্ঠেতি | তছুভয়মন্থানোপহতম্। ঘত্র হাহুদিশ্ঠমানধর্ম্ীত্তরসাহিত্যযো গ্যধর্মা- 
যোগিত্বং বস্তনো হচ্ছবেনাভিধাঁয় তরব,দ্িস্ধর্মীন্তরসাহিত্যং তচ্ছবেন নির্বাচ্যতে । 
যত্রোচ্যতে “যত্বদোনিত্যসম্বন্ত্বমূ, ইতি, তত্র পূর্বপ্রক্রান্তপরামর্শকত্বং তচ্ছবন্য | যত্র 

পুননিমিত্তোপনতম্মরণবিশেষাকারস্থচকত্বং তচ্ছন্বস্ “দ ঘট” ইত্যাঁদৌ যথা, তত্র কা 
পরামর্শকত্বকতেত্যান্তামলীকপরামর্শ কৈঃ পণ্ডিতন্মন্ৈঃ সহ বিবাদেন । 

উৎকম্পিনীত্যাদিনা তদীয়ভয়ান্ুভাবোতপ্রেক্ষণম্। ময়াইনির্বাহিত প্রতিকার- 
মিতি শৌকাবেশশ্য বিভাবঃ। তে ইতি সাঁতিশয়বিভ্রমৈকায়তনরূপে অপি লৌচনে 
বিধুরে কান্দিশীকতয়। নির্লক্ষ্যে ক্ষিপত্তী কন্ত্রাতাকাসাবার্যপুত্র ইতি তয়োর্লোচন- 
যোস্তাদৃশী চাঁবস্থেতি সুতরাং শোকোদ্দীপনম্ | তুরেণেতি। তন্যায়ং স্বভাব এব । 
কি কুরুতাং তথাপি চ ধুমেনান্বীকৃতো! দ্রষটুমসমর্থ ইতি ন তু সবিবেকস্যেদৃশীনুচিত- 
কারিত্বং সম্ভাব্যতে, ইতি স্তর্ধ্যমাণং তদীয়ং সৌন্দর্যমিদানীং সাতিশয়্শোকাবেশ- 
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ইত্যত্র ত্রিভাগশব্দঃ। বাক্যরূপশ্চালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধবনিঃ শুদ্ধো- 

হুলক্কারসন্কীর্ণশ্চেতি দ্বিধা মতঃ। তত্র শুদ্ধস্তোদাহরণং যথ! রামাত্যু- 
দয়ে-“কৃতককুপিতৈঃ ইত্যাদি ল্লোকঃ। এতদ্ধি বাক্যং পরস্পর্নুরাগং 
পরিপোষপ্রাপ্তং প্রদর্শয়ৎ সর্ত এব পরং রসতত্বং প্রকাশয়তি । 

অলঙ্কারাস্তরসঙ্কীর্ণো যথা -_ “্মরনবনদীপুরেণোঢাঃ ইত্যাদি 
শ্লোকঃ। অত্র হি রূপকেণ যথোক্তব্যপ্কলক্ষণান্থগতেন প্রসাধিতো 

রসঃ স্ুুতরামভিব্যজ্যতে | 

অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ সংঘটনায়াং ভাসতে ধ্বনিরিতুযুত্তং তত্র সংঘটনা- 

স্বরূপমেব তাবনিরূপ্যতে _ 

বিভাবতাং প্রাপ্তমিতি। তে শব্দে সতি সর্বোই্য়মর্থো নিবৃ্টঃ | এবং তত্র তত্র 

ব্যাখ্যাতব্যম্ । 

ব্রিভাগশব্দ ইতি । গুরুজনমবধীর্যাপি সা মাং যথা তথাঁপি সাভিলা ষমন্ষ্যু- 

দৈম্তগর্বমন্থরং বিলোৌকিতবতীত্যেবং ম্মরণেন পরস্পরহেতুকত্বপ্রাণপ্রবাসবিপ্রলস্তো- 

চ্রীপনং ব্রিভাগশব্দসম্নিধো। স্ফুটংৎ ভাতীতি। বাক্যরূপশ্চেতি | প্রথমানির্দেশে- 

নাব্যতিরেকনির্দেশস্তায়মভিপ্রায়ঃ ৷ বর্ণপদতত্তাগাদিষু সংস্বেবালক্ষ্যক্রমো ব্যঙ্গ্যো 

নির্ভীসমানোৌইপি সমস্তকাব্যব্যাপক এব নির্ভীসতে, বিভাবাদিসংযোগপ্রাণত্বাৎ । 

তেন বর্ণাদীনাং নিমিত্তত্বমীব্রমেব, বাঁক্যং তু ধবনেরলক্ষ্যক্রমন্য ন নিমিত্ততামাত্রেণ 
বর্ণাদিবদুপকারি, কিন্তু সমগ্রবিভাবাদিপ্রতিপত্ভিব্যাপৃতত্বাদ্রসাদিময়মেব তনির্ভাসত 

ইতি “বাক্য” ইত্যেতৎ কারিকায়াং ন নিমিত্তসপ্তমীমাব্রমূ, অপি ত্বনন্থাত্র ভীববিষয়ার্থ- 
মপীতি। শুদ্ধ ইত্যর্থালঙ্কারেণ কেনাপ্যসংসিশ্রঃ | 

কৃতককুপিতৈর্বাম্পাক্কুভিঃ সদৈম্ভবিলোকিতৈ 

বনমপি গত] যন্য-প্রীত্যা ধৃতাপি তথায় | 

নবজলধরশ্ঠামাঃ পশ্যন্দিশে। ভবতীং বিনা 

কঠিনহৃদয়ো৷ জীবত্যেব প্রিয়ে স তব প্রিয়: । 

অত্র তথা তৈস্তৈঃ প্রকারৈর্মাত্র! ধৃতাপীত্যনুরাগপরবশত্বেন গুরুবচনোল্লজ্ঘনমপি ত্বয়া 
কতমিতি। প্রিয়ে প্রিয় ইতি পরস্পরজীবিতসর্বস্বাভিমানী ত্মকো রতিস্থায়িভাব 

উত্তঃ। নবজলধরেত্য সোটপূর্বপ্রাবৃষেশ্যজলদালোকনং বিপ্রলস্তোদ্দীপনবিভাবদ্বে- 
নোক্তমৃ। জীবত্যেবেতি । সাঁক্ষেপভাবতা৷ এবকারেশ করুণাঁবকাশনিরাকরণায়োক্তা ৷ 

৪ 
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অসমাসা সমাষেন মধ্যমেন চ ভূষিতা। 
তথা দীর্ঘসমাসেতি ত্রিধা সংঘটনোদিতা! ॥ ৫ 

কৈশ্চিং। তাং কেবলমনৃগ্যেদমুচ্যতে - 

গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠস্তী মাধুর্যাদীন্ ব্যনক্তি সা। 
রসান্_ 

সা সংঘটনা রসাদীম্ ব্যনক্তি গুণীশ্রিত্য তিষ্ঠন্তীতি। অত্র চ 

বিকল্্যং গুণানাং সংঘটনায়াশ্চৈক্যং ব্যতিরেকো বা। ব্যতিরেকহপি 
দ্বয়ী গতিঃ। গুণীশ্রয়া সংঘটনা, সংঘটনাশ্রয়া বা গুণা ইতি। 

তত্রৈক্যপক্ষে সংঘটনাশ্রয়গুণপক্ষে চ গুণানাত্মভূতানাধেয়ভূতান্বাশ্রিত্য 
তিষ্ঠস্ভী সংঘটনা রসাদীন্ ব্যনক্তীত্যয়মর্থঃ। যদ তু নানাত্বপক্ষে 

সর্বত এবেতি। নাত্রাগ্যতমস্য পদশ্যাধিকং কিঞ্চিদ্রসব্যক্তিহেতুত্বমিত্যর্থঃ। রসতত্ব- 

মিতি। বিপ্রলস্তশূঙ্গারাত্মততমিতি ৷ 

ক্রনবনদীপুরেণোঢ়াঃ পুনগু রুসেতুভি 
দপি বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্ত্যারাদপূর্ণমনোরথাঃ। 
তদপি লিখিতপ্রখ্যৈরনৈঃ পরস্পরমুন্মুখা 

নয়ননলিনীনালানীতং পিবস্তি রসং প্রিয়া ॥ 
রূপকেণেতি । ম্মর এব নবনদীপুরঃ প্রাবৃষেণ্যপ্রবাহঃ সরভসমেব প্রবৃদ্ধত্বাৎ তেনোঢাঃ 

পরম্পরসাম্মুখ্যমবুদ্ধিপূর্বমেব নীতাঁঃ। অনস্ভরং গুরব স্বশ্াপ্রভৃতয় এব সেতবঃ 

ইচ্ছাপ্রসররোধকত্বাংৎ। অথ চ গুরবোহিলঙ্যাঃ সেতবস্তৈ বিধৃতাঃ প্রতিইতেচ্ছাঃ। 
অত এবাপূর্ণমনোরথাস্তিষ্ঠস্তি। তথাপি পরম্পরোন্ুখতালক্ষণেনান্ঠোহ্গ্যতাদাক্স্যেন 
স্বদেহে সকলবৃত্তিনিরোধাল্লিখিতপ্রায়ৈরৈ্নয়নান্যেব নলিনীনালানি তৈরানীতং 
রসং পরস্পরাভিলাষলক্ষণমাস্বাদয়ন্তি পরস্পরাভিলা ষাত্মকৃষ্িচ্ছটা মিশ্রীকারযুক্যাঁপি 

কালমতিবাহয়্ভীতি। নহু নাত্র রূপকং নিবুর্ঢং হংসচক্রবাকাদিরূপেণ নায়ক- 
যুখলম্যারূপিতত্বাৎ। তে হি হংসাছ্া একনলিনীনালানীতদলিলপানক্রীড়াদিষ, 
চিতা ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_-যথোক্তব্যঞরকেতি । উক্তং হি পূর্বমৃ-_বিবক্ষাতংপরত্বেন' 
ইত্যাদে। 'নাতিনির্বহণৈষিতা, ইতি। প্রসাধিত ইতি। বিভাবাদিভৃষণঘারেণ 
রসোহপি প্রসাধিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩, ৪. ॥ 
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-গুণাশ্রয়সংঘটনাপক্ষঃ তদা গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী গুণপরতন্ত্ম্বভাবা 
.ন তু গুণরূপৈবেত্যর্থ। কিং পুনরেবং বিকল্পনন্ত প্রয়োজনমিতি ? 

অভিধীয়তে - যদি গুণাঃ সংঘটন। চেত্যেকং তত্বং সংঘটনাশ্রয়! বা 
'গুণাঃ তদা সংঘটনায়া ইব গুণানামনিয়তবিষয়ত্বপ্রসঙ্গ: ৷ গুণানাং হি 
'মাধুর্যপ্রসাদপ্রকর্ধঃ করুণবিপ্রলম্তশৃঙ্গারবিষয় এব। রৌদ্রার্ভুতাদি- 
বিষয়মোজঃ | মাধুর্বপ্রসাদৌ রসভাব্তদাভাসবিষয়াবেবেতি বিষয়- 
'নিয়মো ব্যবস্থিত্তঃ, সংঘটনায়াস্ত স বিঘটতে । তথা হি শুঙ্গারেহপি 
'দীর্ঘসমাস! দৃশ্যতে রৌদ্রাদিঘলমাসা চেতি। 

তত্র শুঙ্গারে দীর্ঘসমাসা যথা _ “মন্দারকুস্থমরেপুপিঞ্ররি তালক” 
ইতি । যথা বা_ 

অনবরতনয়নজসলবনিপতনপরিমুধিততপত্রলেখং তে। 
করতলমিষগ্রমবকে বদনমিদং কং ন তাপয়াতি ॥ 

ইত্যাদৌ। তথা রৌদ্রাদিষপ্যসমাসা দৃশ্যতে | যথা-_ “যো যঃ 
শন্্রং বিভতি স্বভূজগুরুমদঃ' ইত্যাদৌ। তন্মান্ন সংঘটনান্বরূপাঃ, ন চ 
'সংঘটনাশ্রয়া গুণাঃ। 

ননু যদি সংঘটন। গুণানাং নাশ্রয়স্তংকিমালম্বনা এতে পরিকল্প্য- 

স্তাম। উচ্যতে _ প্রতিপাদিতমেবৈষামালম্বনম্। 
তমর্থমবলম্বস্তে যেহঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ। 

অঙ্গা শ্রিতান্ত্লঙ্কার। মস্তব্যাঃ কটকাদিবৎ ॥ ইতি। 

সংঘটনায়ামিতি ভাবে প্রত্যয়, বর্ণাদিবচ্চ নিমিত্তমাত্রে সপ্তমী | উক্তষিতি। 
'কারিকায়াম্। নিরূপ্যত ইতি! গুণেভ্যো বিবিক্ততয়া বিচার্যত ইতি যাবৎ । 
'্সানিতি কারিকায়াং ঘিতীয়ার্স্যান্ভং পদমূ। “রসাংস্তশ্নিয়মে হেতুরৌচিত্যং বত্ৃ- 
'বাচ্যয়োঃ ইতি কারিকা্ধমূ। বহ্ুবচনেনাছ্যর্থ: সংগৃহীত ইতি দর্শয়তি _রসাঁদীনিতি । 
অত্র চেতি। অশ্সিম্নেব কারিকার্ধে। বিকল্পেনেদমর্থজীতং কল্পরিতুং ব্যাখ্যাতুং 
'শক্যষ্ কিং তদিত্যাঁহ গুণানামিতি | ত্রয্নঃ পক্ষ যে সম্ভাব্যন্তে তে ব্যাখ্যাতুং শক্যাঃ1 

কথমিত্যাই--তত্রৈক্পক্ষ ইতি। আত্মভৃতানিতি। স্বভাঁবস্য কল্পনয়। প্রাতি- 
-পাঁদনার্ঘং প্রদণিতভেদস্য স্বাশরয়বাচোযুক্তির্ঠিতে শিংশপাশ্রিয়ং বৃক্ষত্বমিতি । আবধেক়্- 
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অথবা ভবন্ত পব্দাশ্রয়া এব গুণাঃ ন চৈষামনুপ্রাসা দিতুল্যত্বম্? 

যন্মাদনুপ্রাসাদয়োহনপেক্ষিতার্থশব্দধর্মী এব প্রতিপাদিতাঃ। গুণাস্ত 

ব্যঙ্গ্যবিশেষাবভা সিবাচ্যপ্রতিপাদনসমর্থশব্বধন্মা এব। শব্দধর্মত্বং 

চৈষামন্তা শ্রয়ত্বেহপি শরীরাশ্রয়ত্বমিব শৌধাদীনাম্। 
নন্থু যদি শবা শ্রয়। গুণ।স্তৎসংঘটনারূপত্বং তদাশ্রয়ত্বং বা তেষাং 

প্রাপ্তমেব । ন হাসংঘটিতাঃ শব্দ। অর্থ বিশেষ্প্রতিপাগ্ভরসাগ্ঠা শ্রিতানাং 

গুণানামবাচকত্বাদাশ্রয়া ভবস্তি। নৈবম্; বর্ণপদব্যঙ্গ্যত্বস্ত রসাদীনাং 

প্রতিপাদিতত্বাৎ। 

অত্যপগতে বা বাক্যব্যঙ্গ্যত্বে রসাদীনাং ন নিয়তা কাঁচিৎ সংঘটনা 

তেধামাশ্রয়ত্ব প্রতিপছ্যত ইত্যনিয়তসংঘটনাঃ শব্দ এব গুণানাং 
ব্যঙ্গযবিশেষানুগতা আশ্রয়াঃ। ননু মাধুর্ধে যদি নামৈবমুচ্যতে তছুচ্য- 
তাম্; ওজসঃ পুনঃ কথমনিয়তসংঘটনাশবদা শ্রয়ত্বম। ন হাসমাস৷ 

সংঘটন! কদাচিদোজস আশ্রয়তাং প্রতিপদ্ঠতে । উচ্যতে যদি ন 
প্রসিদ্ধিমাত্রগ্রহদূষিতং চেতস্তদত্রাপি ন ন ব্রমঃ। ওজসঃ কথমসমীসা 
সংঘটনা নাশ্রয়ঃ। যতো রৌদ্রাদীন্ হি প্রকাশয়তঃ কাব্যস্ত দীপ্িরোজ 
ইতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। তচ্চৌজো য্যসমাসায়ামপি সংঘটনায়াং 

ভূতাঁনিতি সংঘটনায়া ধর্মা গুণা ইতি ভট্রোভ্টাদয়ঃ, ধর্মীশ্চ ধর্ম্যাশ্রিতা ইতি 
প্রসিদ্ধো মার্গ:। গুণপরতন্ত্রেতি ৷ অত্র নাধারাধেয়ভাব আশ্যয়ার্থঃ । ন হিগুণেষু 

সংঘটন। তিষ্ঠতীতি । তেন রা'জাশরয়ঃ প্রক্কৃতিবর্গ ইত্যত্র যথ! রাঁজাশ্রয়ৌচিত্যে- 
নামাত্যাদিপ্রকৃতয় ইত্যয়মর্থ:, এবং গুণেষু পরতন্ত্রস্বভাব! তদায়ত্তা তন্ুুখপ্রেক্ষিণো 
সংঘটনেত্যয়মর্থো লত্যত ইতি ভাঁবঃ | সংঘটনায়। ইবেতি। প্রথমপক্ষে তাঁদায্ম্যেন 
সমানযোগক্ষেমত্বাদিতরত্র তু ধর্মত্বেনেতি ভাবঃ | ভবত্বনিয়তবিষয়তেত্যাঁশঙ্ক্যাহ _ 
গুণানাং হীতি। হিশব্স্তশব্বার্থে। ন ত্বেবমুপপগ্যতে, আপছ্তে তু স্যাঁয়বলাদিত্যর্থঃ | 
স ইতি। যোহয়ং গুণেষু নিয়ম উক্তোইসাবিত্যর্থঃ । তথাত্বে লক্ষ্যদর্শনমব 
হেতুত্বেনাহ--তথা হীতি। 

দৃশ্যত ইত্যুক্তং দর্শনস্থান মুদাহরণমাস্থত্রয়তি --তত্রেতি | নাত্র শৃঙ্গীরঃ কশ্চিদি- 
ত্যাশঙ্ক্য দিতীয়মুদাহরণমাহ যথা--বেতি । এষ! হি প্রণয়কুপিতা নায়িকা প্রসাদ- 
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স্যাত্তৎ কে! দোষো ভবেৎ। ন চাঁচারুত্বং সহৃদয়হৃদয়সংবেছ্যমস্তি | 
তন্মাদনিয়তসংঘটনশব্দাশ্রয়ত্বে গুণানাং ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। তেষাং তু 
চস্ফুরাদীনামিব যথান্বং বিষয়নিয়মিতস্ত ন কদাচিদ্বাভিচারঃ। তন্মাদন্তে 
গুণা অন্যা চ সংঘটন1 । ন চ সংঘটনামাশ্রিতা গুণ ইত্যেকং দর্শনম্। 
অথবা! সংঘটনারূপা৷ এব গুণাঃ। . 

যত্তুক্তম্_“সৎঘটনাবদ্গুণানামপ্যনিয়তবিষয়ত্বং প্রাপ্পোতি। লক্ষ্যে 
ব্যভিচারদর্শনাৎ ইতি। তত্রাপ্যেততুচ্যতে - যত্র লক্ষ্যে পরিকল্পিত- 

বিষয়ব্যভিচারস্তদ্বিবূপমেবাস্ত । কথমচারুত্বং তাদৃশে বিষয়ে সন্গদয়া- 
নাং নাবভাতীতি চেৎ? কবিশক্তিতিরোহিতত্বাৎ | দ্বিবিধো হি দোষঃ 

_কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোইশক্তিকৃতশ্চ। তত্রাব্যুৎপত্তিকৃতো। দোষঃ শক্তে- 
তিরস্কৃতত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে । যস্তশক্তিকৃতো দোষ স ঝটিতি 

প্রতীয়তে। পরিকরষঙ্লোকশ্চাত্র__ 

'অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্বিয়তে কবেঃ। 
যস্তশক্তিকৃতস্তত্ত স ঝটিত্যবভাসতে ॥ 

নায়োকির্নায়কস্তেতি। তম্মাদিতি | নেতদ্যাখ্যানঘ্বয়ং কারিকায়াঁং যুক্তমিতি যাবৎ । 

কিমালম্বনা ইতি। শ্বার্থীলশ্বনত্বে হি তদলঙ্কীরেভ্যঃ কো বিশেষ ইত্যুক্তং চিরস্ত- 
নৈরিতি ভাঁবঃ। প্রতিপাদিতমেবেতি। অস্মন্মলগ্রন্থকৃতেত্যর্থঃ ৷ অথবেতি। 

নহোকা শ্রিতত্বাদেবৈক্যং, রূপস্য সংযোগস্ত চৈক্যপ্রসঙ্গাৎ। সংযোগে দ্বিতীয়মপেক্ষ্য- 
মিতি চেং--ইহাপি ব্যঙ্গ্যোপকারকবাচ্যাঁপেক্ষান্তেবেতি সমানম্। ন চাঁয়ং মম 
স্থিতঃ পক্ষঃ, অপি তু ভবসত্বেষামবিবেকিনামভিপ্রায়েণাপি শব্ধধর্মত্বং শৌর্যাদীনামিব 

শরীরধর্মত্বমূ। অবিবেকী হি -ওপচাঁরিকত্ববিভাগং বিবেক্ত,মসমর্থঃ। তথাঁপি ন 
কশ্চিদ্দোষঃ ইত্যেবম্পরমেতদুক্তমিত্যেতদাহ _ শব্দধর্মত্বমিতি। অন্াশ্রয়ত্বেংপীতি। 
আত্মনিষ্ঠত্েহপীত্যর্থ: | 

শব্দাশ্রয়া ইতি । উপচাঁরেশ যদি শব্েষু গুণীম্তদেদং তাৎপর্যম্-_শৃঙ্গারাদিরসা- 
ভিব্যঞ্ঁকবাচ্যপ্রতিপাদনসামধ্যমেব শব্স্য মাধূর্যম্। তচ্চ শব্গগতং বিশিষ্টঘটনয়ৈব 
'ভ্যতে । অথ সংঘটন৷ ন ব্যতিরিক্তা কাঁচিৎ, অপি তু সংঘটিতা এব শব্দা 

'তদাশিতং তৎসামর্থ্যমিতি সংঘটনাশ্রিতমেবেত্যুক্তং ভবতীতি তাৎপর্যম্ । 
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তথ। হি-_ মহাকবীনা মপ্যুত্তমদেবতাবিষর্মপ্রসিদ্ধসস্তোগশুঙ্গারনিবন্ধ- 
নাগ্যনৌচিত্যং শক্তিতিরস্কৃতত্বাৎ গ্রাম্যত্বেন ন প্রতিভাসতে। যথ। 

কুমারুসম্ভবে দেবীসম্ভোগবর্ণনম্। এবমাদৌ চ বিষয়ে যথোচিত্যা- 
ত্যাগস্তথাদশিতমেবাগ্রে । শক্তিতিরস্কৃতত্বং চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম-- 
বসীয়তে। তথা হি শক্তিরহিতেন কবিন৷ এবংবিধে বিষরে শুঙ্গার 
উপনিবধ্যমানঃ স্কুটমেব দোষত্বেন প্রতিভাসতে। নন্বশ্মিন্ পক্ষে যো 

যঃ শস্ত্ং বিভন্তি? ইত্যাদো কিমচারুত্বম্? অপ্রতীয়মানমেবারোপয়ামঃ। 

তস্মাদ গুণব্যতিরিক্তত্বে গুণরূপত্বে চ সংঘটনায়া অন্য: কশ্চিন্লিয়ম-- 
হেতুবক্তব্য ইত্যুচ্যতে। 

তন্নিয়মে হেতৃরৌচিত্যং বত্তৃবাচ্যয়োঃ ॥ ৬ ॥ 

নন্গু শবধর্মত্বং শব্দৈকাত্মকত্বং বা তাবতাস্ত, কিময়ং মধ্যে সংঘটনাহুপ্রবেশ 

ইত্যাশঙ্ক্য স এব পূর্বপক্ষবাদ্যাহ-_-ন হীতি। অর্থবিশেষৈর্ন তু পদান্তরনিরপেক্ষশুদ্ধ- 
পদবাচ্যৈঃ সামান্যৈ: প্রতিপাদ্য ব্যঙ্যা যে রসভীবতদীভাসতৎ্প্রশমান্তদাশ্রিতানা 
মুখতেয় তমিষ্ঠানাং গুণাঁনামসংটিতাঃ শব্াা আশ্রয় ন ভবস্ত্যপচারেণাপীতি ভাবঃ। 
অত্র হেতুঃ--অবাচকত্বার্দিতি। ন হ্সংঘটিতাঃ ব্যঙ্যোপযোগিনিরাকাজ্করূপং 

বাচ্যমাহুন্লিত্যর্থঃ | এতৎ পরিহরতি--নৈবমিতি । বর্ণব্যঙ্গ্যো হি যাঁবদ্রস উত্ত- 

স্তাবদবাচকশ্যাপি পদশ্য অবণমাত্রাবসেয়েন স্বসৌভাগ্যেন বর্ণবদেব যদ্রসাঁভিব্যক্তি- 
হেতুত্বং ক্ষুটমেব ল্যত ইতি তদে মাধ্র্য্যাদীতি কিং সংঘটনয়। ? তথা৷ চ পদব্যঙ্যো' 
যাবদৃধ্বনিরুত্তস্তাবঙ্ছুদ্ধস্যাঁপি পদস্থ স্বার্থম্মীরকত্বেনাপি রসাভিব্যক্তিযোগ্যার্ধাবভীস- 
কত্বমেব মাধুর্যাদীতি তত্রাঁপি কঃ সংঘটনায়া৷ উপযোগঃ | 

নম্ছ বাক্যব্যঙ্গ্যে ধবনৌ তর্হ্যবশ্মন্ুপ্রবেষ্টব্যং সংঘটনয়া স্বসৌন্দর্য্যৎ বাচ্য- 
সৌনা্য্যং বা, তয় বিন। কুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ--অভ্যুপগত ইতি । বাশব্দো২পিশবা্থে, 
বাক্যব্যজ্যত্বেংপীত্যত্র যৌজ্যঃ। এতছুক্তং ভবতি-_অন্ুপ্রধিশতু তত্র সংঘটনা, ন' 
হি তশ্যাঃ সমিধানং প্রত্যাচক্ষ্মহে । কিন্তু মাধর্যস্য ন নিয়তা সংঘটন। আশ্রয়ো। বা. 
স্বরূপং বা তয়া বিন] বর্ণপদব্যক্ত্যে রসাদৌ ভাবা ন্মাধ্যরযাদেঃ বাক্যব্যঙ্গ্যেহপি তাদৃীং 
সংঘটনাং বিহায়াঁপি বাক্যস্য তদ্ররসব্যঞ্রকত্বাৎ সংঘটন। সঙ্নিহিতাঁপি রসব্যক্তাব- 
প্রযৌজিকেতি । তস্মাদৌপচারিকত্বেখপি শব্দাশ্রয়। এব গুণ! ইত্যুপসংলরতি - শব্দ? 
'এবেতি। নম্বিতি। বাক্যব্যঙ্গ্যধন্যভিপ্রায়েণেদং মন্তব্যমিতি কেচিৎ ৷ 
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তত্র বক্তা কবিঃ কবিনিবন্ধে বাঁ, কবিনিবন্ধশ্চাঁপি রসভাবরহিতো 
রলভাবসমন্বিতো বা, রসোহপি কথানায়কাশ্রয়স্তদ্বিপক্ষাশ্রয়ো বা, 

কথানায়কশ্চ ধীরোদাত্তাদিভেদভিয়ঃ পূর্বস্তদনস্তরো। বেতি বিঝুয়াঃ। 
বাচ্যং চ ধবন্যাত্মরসাঙ্গং রসাভাসাঙ্গং বা, অভিনেয়ার্থমনভিনেয়ার্থং বা, 

উত্তমপ্রকৃত্যা শ্রয়ং তদিতরাশ্রয়ং বেতি বহুপ্রকারম্। তত্র যদাঁ কবি- 

রপগতরসভাবো বক্তা তদ। রচনায়াঃ কামচারঃ। যদাপি কবিনিবছ্ধো 

বক্তা রসভাবরহিতস্তদা1! স এব; যদা তু কবিঃ কবিনিবহ্ধো বা বক্তা 
রসভাবসমন্বিতো রসশ্চ প্রধানাশ্রিতত্বাদ্ ধ্বন্তা তবভূতত্তদা! নিয়মেনৈব 
তত্রাসমাসামধ্যসমাসে এব সংঘটনে । করুণবিপ্রলম্তশূঙ্গারয়োস্বসমা- 

সৈব সংঘটনা। কথযিতি চেৎ ; উচ্যতে --রসো যদ। প্রাধান্যেন 

প্রতিপাগ্স্তদা ততপ্রতীতৌ ব্যবধায়কা বিরোধিনশ্চ সর্বাত্মনৈব পরি- 
হার্যাঃ। এবং চ দীর্ঘসমাসাসংঘটনাসমাসানামনেক প্রকারসম্ভাবনয়৷ 
কদাচিদ্রসপ্রতীতিং ব্যবদধাতীতি তত্তাং নাত্যস্তমভিনিবেশঃ শোভতে। 

বয়ং তু ব্রমঃ_ বর্ণপদব্যঙ্যে২প্যোঁজসি রৌদ্রাদিস্বভীবে বর্ণপদীনীমেকীকিনীং 
স্বসৌন্দর্যমপি ন তাঁদৃগুন্নীলতি তাবগ্যাবস্তানি সংঘটনাঙ্কিতানি ন কৃতানীতি সামান্তে- 
নৈবায়ং পুর্বপক্ষ ইতি । প্রকাশয়ত ইতি “লক্ষণহোত্বোঃ, ইতি শতৃপ্রত্যয়; ৷ রৌদ্রাদি- 
প্রকীশনালক্ষ্যমাণমৌজ ইতি ভাবঃ। ন চেতি। চশবেো হেতৌ । যস্মাৎ 'যে। 
যঃ শস্্রমূ" ইত্যাদৌ ন1 চারুত্বং প্রতিভাঁতি তস্মাদিত্যর্থ: | তেষাত্ত্িতি গুণানাম্। 

যথা স্বমিতি। 'শৃঙ্গার এব পরমে। মনঃপ্রহলাদনে। রস: ইত্যা্দিন। চ বিষয়নিয়ম 
উক্ত এব। অথবেতি। রসাভিব্যক্তাবেতদেব সামর্থ্যং শব্দানাং যত্তথা তথা সংঘট- 

মানত্বমিতি ভীবঃ। | 
শক্তিঃ প্রতিভানং বর্ণনীয়বস্ববিষয়নূতনোল্লেখশালিত্বম্ ব্যুপত্তিস্তদুপযোগিসমন্ত- 

বস্তপৌর্বাপর্যপরামর্শকৌশলম্। তশ্তেতি কবেঃ। অনৌচিত্যমিতি । আশ্বাদয়িতংণাং 
যঃ চমৎকারাবিঘাতস্তদেব রসসর্বস্বং আম্বাদায়ত্তত্বাৎ। উত্তমদেবতা সম্তোগপরামর্শে 
চ পিতৃসত্ভোগ ইব লঙ্জাতঙ্কাদিনা বশ্চমৎকারাবকাঁশ ইত্যর্থঃ। শক্তিতিরস্কৃত- 
স্বাদদিতি। সম্ভোগোংপি হাসৌ বণিতস্তথা প্রতিভানবতা কবিনা যথা! তত্রৈব 
বিশ্রান্তং হৃদয়ং পৌ্বপর্যপরামর্শং কর্ত,ং ন দদাতি যথা নির্ব্যাজপরা ক্রমস্য পুরুষস্যা 
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বিশেষতোহইভিনেয়ার্ধে কাব্যে, ততোহন্ত্র চ বিশেষতঃ করুণবিপ্রলম্ত- 

শৃঙ্গারয়োঃ। তয়োছি সুকুমারতরত্বাৎ স্বল্লায়ামপ্যন্বচ্ছতায়াং শব্দার্থয়োঃ 
প্রতীতির্সস্থরীভবতি। রসাস্তরে পুনঃ প্রতিপাগ্ভে রৌদ্রাদৌ মধ্যম- 
সমাস! সংঘটনা কদাচিদ্ধীরোদ্ধতনায়কসন্বন্ধব্যাপারাশ্রয়েণ দীর্থসমা- 

সাপি বা তদাক্ষেপাবিনাভাবিরসোচিতবাচ্যাপেক্ষয়া ন বিগুণা ভবতীতি 

সাপি নাত্যন্তং পরিহার্ধা। সর্বাস্্র চ সংঘটনাস্তর প্রসাদাখ্যো গুণো 
ব্যাপী। স হি সর্বরসসাধারণঃ সর্বসংঘটনাসাধারণশ্চ্ত্যেক্তম্। প্রসাদা- 
তিক্রমে হাসমাসাপি সংঘটনা করুণবিপ্রলম্তশৃঙ্গারৌ ন ব্যনক্তি। 
তদপরিত্যাঁগে চ মধ্যমসমাসাপি নন প্রকাশয়তি। তম্মাৎ সর্বত্র 

প্রসাদোইনুসর্তব্যঃ ; অতএব চ "যো যঃ শস্ত্রং বিভন্তি, ইত্যাদো 
যগ্যোজসঃ স্থিতিরেষ্যতে তত্প্রসাদাখ্য এব গুণে ন মাধূর্যম। ন 
চচারুত্বম; অভিপ্রেতরসপ্রকাশনাৎ। তস্মাদ্ গুণাব্যতিরিক্তত্বে গুণ- 

ব্যতিরিক্তত্বে বা সংডটনায়া ষথোক্তাদৌচিত্যাদ্বিষয়নিয়মোহস্তীতি তন্তা 

বিষয়েইপি ঘুধ্যমানস্য তাবত্তন্সি্নবসরে সাধুবাদে! বিতীর্যতে ন তু পৌর্বাপর্ষপরামর্শে 
তথাত্রাপীতি ভাবঃ | দগিতমেবেতি। কারিকারেণেতি ভূতপ্রত্যয়ঃ ৷ বক্ষ্যতে হি 
_ “অনৌচিত্যাদৃতে নান্তদ্রসভঙ্গশ্য কারণম্*, ইত্যাদি । অপ্রতীয়মানমেবেতি । 
পূর্বাপরপরামর্শবিবেকশীলিভিরপীত্যর্থঃ ৷ গুণব্যতিরিক্তত্ব ইতি। ব্যতিরেকপক্ষে 
হি সংঘটনায়! নিয়মহেতুরেব নাস্তি এঁক্যপক্ষেইপি ন রসে নিয়মহেতুরিত্যন্তো 
বক্তব্য; ৷ 

তন্নিয়ম ইতি কারিকাবশেষঃ। কথাং নয়তি স্বকর্তব্যাঙ্গভাবমিতি কথানায়কো 

যো নির্বহণে ফলভাগী। ধীরোদাত্তাদীতি। ধর্মযুদ্ধবীরপ্রধীনো। ধীরোদাত্তঃ | 

বীররৌদ্রপ্রধানো ধীরোদ্ধতঃ | বীরশৃঙ্গারপ্রধানে। ধীরললিতঃ ৷ দানধর্মবীরশাস্ত 
প্রধানো ধীরপ্রশান্ত ইতি চত্বারো নায়কা: ক্রমেণ সাত্বত্যারভটাকৈশিকীভারতী- 

লক্ষণবৃত্তিপ্রধানী: | পূর্ব: কথানীয়কন্তদনত্তর উপনী য়কঃ। বিকল্পা। ইতি। বক্তৃভেদ। 
ইত্যর্ঘঃ। বাচ্যমিতি। ধন্তাত্বা ধ্বমিম্বভাবে। যো! রসম্তন্যাঙ্গং ব্যঞ্ঁকতিত্যর্থঃ। 
অভিনেয়ো বাঁদদন্বাহর্বিনাটস্ুব্যং সাক্ষাৎকারপ্রায়ং নেয়োইর্ঘো ব্যঙ্যরূপো! 
ধবনিত্বভাবে ঘশ্য তদভিনেয়ার্থং বাচ্যযূ. ম এব হি কাব্যার্থম্ ইত্যুচ্যতে । তশ্যৈৰ 
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'অপি রসব্যঞ্জকত্বম্। তম্তাশ্চ রসাভিব্যক্তিনিমিত্তভৃতায়া যোহয়- 
মনস্তরোক্তো নিয়মহেতুঃ স এব গুণানাং নিয়তো। বিষয় ইতি গুণা- 
শ্রয়েণ ব্যবস্থানমপ্যবিরুদ্ধম্। 

বিষয়াশ্রয়মপ্যন্যদৌচিত্যং তাং নিষচ্ছতি। 
কাব্যপ্রভেদাশ্রয়তঃ স্থিত ভেদাবতী হি সা ॥:৭ ॥. 

বক্তবাচ্যগতৌচিত্যে সত্যপি বিষয়াশ্রষমন্াদৌচিত্যং সংঘটনাং 
'নিষচ্ছতি। যতঃ কাব্যস্ত প্রভেদা যুক্তকং সংস্কৃতপ্রাকৃতাপভ্রংশনিবদ্ধমূ। 
সন্দানিতকবিশেষককলাপককুলকানি ৷ পর্ায়বন্ধ; পরিকথ। খণ্ডকথা- 

সকলকথে সর্গবন্ধোইভিনেয়ার্থমাখ্যায়িকাকথে ইত্যেবমাদয়ঃ। তদা- 
শ্রয়ে্ণাপি সংঘটনা বিশেষবতী ভবতি। তত্র মুক্তকেষু রসবন্ধাভি- 

নিবেশিনঃ কবেস্তদা শ্রয়মৌচিত্যম। তচ্চ দিতমেব। অন্যত্র কামচারঃ। 

চাভিনয়েন যোগঃ। যদাহ মুনিঃ-_“বাগঙ্গসত্বোৌপেতাঁৎ কাব্যর্ধান্ ভাবয়স্তি? 

ইত্যাদি তত্র তত্র। রসাভিনয়নান্তরীয়কতয়৷ তু তদ্দিভাবাদিরূপতয়৷ বচ্যোহর্থো- 
ইভিনীয়ত ইতি বাচ্যমভিনেয়ার্থমিত্যেষৈব যুক্ততরা বাঁচে যুক্তিঃ | ন ত্বত্র ব্যপ- 

'দেশিবন্তাবে! ব্যাখ্যেয়ঃ, যথান্তৈঃ | তদিতরেতি | মধ্যবপ্রকৃত্যাশ্রয়মধমপ্রকৃত্যাশ্রয়ং 
চেত্যর্থঃ। এবং বক্তৃভেদান্বাচ্যতেদাংশ্চাভিধায় তদ্গতমৌচিত্যং নিয়ামকমাহ- 
তত্রেতি। রচনায়া ইতি সংঘটনায়াঃ রসভাবহীনোহনাবিষ্টস্তাপসাদিরুদাসীনো- 
₹পীতি বৃস্তাঙ্গতয়া যগ্যপি প্রধানরসানুযাষ্যেব, তথাপি তাঁবতি রসাঁদিহীন ইত্যুক্তমূ। 

স এবেতি কামচারঃ। এবং শুদ্ধবক্তেচিত্যং বিচার্য বাচ্যৌচিত্যেন সহ তদেবাহু 
'যদা ত্বিতি। কবির্ধদ্পি রসাঁবিষ্ট এব বক্তা যুক্তঃ। অন্যথ! “দস এব বীতরাগশ্চেৎ 

ইতি স্টিত্য! নীরসমেব কান্যং শ্যাৎ। তথাঁপি যদ! যমকাদিচিত্রদ্শনপ্রধানোৎসৌ। 

ভবতি, তদ| “রসাদিহীন' ইত্যুক্তমূ। নিয়মেন রসভাবসমন্থিতো ন তু কথঞ্চিদপি 
'তটস্থং ৷ রসম্চ ধবস্াত্রভূত এব ন তু রসবদলঙ্কারপ্রায়ঃ ৷ তদাঁসমাসমধ্যসমাসে 

এব সঃঘটনে, অন্তথা তু দীর্ঘসমাসাপীত্যেবং যোজ্যয্। তেন নিয়মশবস্য ঘয়ো- 
্চবকারয়োঃ পৌনরুক্ত/মনাশঙ্কম। কথমিতি চেদিতি। কিং ধর্মনুত্রকারবচন- 

'মেতিতি ভাবঃ। উচ্যত ইতি । ন্তায়োপপত্ত্েত্যর্থঃ। তৎপ্রতীতাঁবিতি | তদা- 

স্বাদে যে ব্যবধায়কা আব্বাদবিদ্বরূপাবিরোধিনশ্চ তদিপরীতাস্বাদময়1 ইত্যর্ঘ; 
সম্ভাবনয়েতি । অনেকপ্রকারঃ সম্ভাব্যতে সংঘটন। তু সম্ভাবনায়়াং প্রযোক্জীতি 



$৩৮ সটাকলোচনোৌপেতধক্ডালোকে 

মুক্তকেষু প্রবন্ধেধিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্ঠান্তে। যথা 
হামরুকস্ কবেমুক্তিকাঃ শৃঙ্গাররসন্তন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব । 
সন্দানিতকাদিষু তু বিকটনিবন্ধনৌচিত্যা ন্মধ্যমসমাসাদীর্থসমাসে এব 
রচনে। প্রবন্ধাশ্রয়েযু যথোক্তপ্রবন্ধৌচিত্যমেবানুসর্তব্যম্। পর্যায়বন্ধে 
পুনরসমাসামধ্যমসমাসে এব সংঘটনে। কদাচিদর্থে চিত্যাশ্রয়েণ দীর্ঘ- 
সমাসায়ামপি সংঘটনায়াং পরুষ! গ্রম্যে! চ বৃত্তিঃ পরিহর্তব্যা । পরি- 
কথায়াং কামচারঃ, তত্রেতিবৃত্তমাত্রোপন্যাসেন নাত্যন্তং রসবন্ধাভি- 

নিবেশাৎ। খণ্ডকথাসকলকথয়োস্ত প্রাকৃতপ্রসিদ্ধয়োঃ কুলকাদি- 

নিবন্ধনভূয়ন্াদ্দীর্ঘসমাসায়ামপি ন বিরোধঃ | বৃত্ত্যৌচিত্যং তু যথা 
রসমনুসর্তব্যম্। সর্গবন্ধে তু রসতাৎপর্যে ষথারসমৌচিত্যমন্যথ] তু 

ঘ্বৌ ণিচৌ। বিশেষতোইভিনেয়ার্ধেতি। অক্রুটিতেন ব্যন্দ্েন তাবৎ সমাসার্থা- 
ভিনয়ে! ন শক্যঃ কতুম্। কাক্কাদয়োহত্তরপ্রসাদগানাদয়শ্চ | তত্র ছুম্প্রযোজ্য 

বন্ুতরসন্দে২প্রসর৷ চ তত্র প্রতিপত্তির্ন নাঁট্যেইনুরূপা। শ্যাৎ। প্রত্যক্ষরপত্বান্তস্যা। - 
ইতি ভাবঃ। অন্তাত্র চেতি। অনভিনেয়ার্থেইপি । মন্থরীভবতীতি। আম্বাদে। 

বিদ্রিতত্বাৎ প্রতিহত ইত্যর্ঘঃ। তশ্যা দীর্ঘসমাসসংঘটনায়াঃ য আক্ষেপন্ডেন বিনা 
যে। ন ভবতি ব্যঙ্গযাভিব্যঞ্রকন্তাবৃশো। রসোচিতো রসব্যঞ্কতয়োপাদীয়মানে। 

বাচ্যস্তস্ত যাঁসাবপেক্ষ। দীর্ঘসমাসসংঘটনাং প্রতি সা অবৈগুণ্যে হেতুঃ। নাঁয়ক- 

স্যাক্ষেপো ব্যাপার ইতি বদ্ধ্যাখ্যাতং তন্ন শ্রিষ্কতীবেত্যলম্। ব্যাঁপীতি। যা কাচিৎ 
সংঘটনা মা তথা কর্তব্যা, যথা বাচ্যে ঝটিতি ভবতি প্রতীতিরিতি যাঁবৎ। 

উক্তমিতি। “সমর্পকত্বং কাব্যস্য যত্ত,' ইত্যাদিন1। ন ব্যনক্তীতি। ব্যঞ্জকন্য স্ববাচ্য- 
শ্যৈধাপ্রত্যায়নার্দিতি ভাবঃ। তর্দিতি। প্রসাদস্যাঁপরিত্যাগে অভীষ্টত্বাদত্রার্থে 

স্বকণ্ঠেনান্বয়ব্যতিরেকাবুক্তৌ | ন মাধূর্যমিতি। ওজোমাধর্য্যয়োহ্ন্টোন্তভাবরূপত্বং 
প্রাউনিরূপিতমিতি তয়োঃ সঙ্করোইত্যন্তং শ্রুতিবাহা ইতি ভাবঃ। অভিপ্রেতেতি। 

প্রমাদেনৈৰ স রসঃ প্রকাশিতঃ ন ন প্রকাশিত ইত্যর্থঃ| তস্মাদিতি | যদি গুণাঁঃ 
সংঘটনৈকরপান্তথাপি গুণনিয়ম এব সংঘটনায়। নিয়মঃ। গুণাধীনসংঘটন।- 
পক্ষেইপ্যেবম্। সংঘটনাশ্রয়গুণপক্ষেইপি সংঘটনায়৷ নিয়ামকত্বেন যদ্বক্বাচ্যৌচিত্যঃ 
হেতুত্বেনোক্তং তৃগুণাঁনামপি নিয়মহেতুরিতি পক্ষত্রয়েইপি ন কশ্চিপ্িপ্রব ইতি 

ভাৎপর্যম্ ॥ ৫, ৬ ॥ 



তৃতয়োদ্ভোতঃ ১৩৯, 

কামচারঃ, ছ্য়োরপি মার্গয়োঃ সর্গবন্ধবিধায়িনাং দর্শনাদ্রসভাৎপর্যং 
সাধীয়ঃ। অভিনেয়ার্থে তু সর্বথা রসবদ্ধেইতিনিবেশঃ কার্ধঃ। 
আখ্য।য়িকাকথয়োস্ত্ব গগ্ভনিবন্ধনবাহুল্যাদগছ্যে চ ছন্দোবন্ধভিন্নপ্রস্থান- 

ত্বাদিহ নিয়মে হেতুরকৃতপৃর্বোইপি মনাক্ ক্রিয়তে। 
এতগ্যথোক্তমৌচিত্যমেব তন্তা! নিয়ামকম্। 
সর্বত্র গগ্বন্ধেইপি ছন্দোনিয়মবজিতে ॥ ৮ ॥ 

যদেতদৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যগতং সংঘটনায়া৷ নিয়ামকমুক্তমেতদেব 
গদ্যে ছন্দোনিয়মবজিতেইপি বিষয়াপেক্ষং নিয়মহেতৃঃ ৷ তথা হ্াত্রাপি 

নিয়ামকান্তরমপ্যস্তীত্যাহ _ বিষয়াশ্রয়মিতি । বিষয়শবেন সংঘাতবিশেষ উক্ত; । 

যথা হি সেনাগাত্মকসংঘাতনিবেশী পুরুষঃ কাতরোইপি তদৌচিত্যাদন্ুগুণতয়েবান্তে 

তথা৷ কাব্যবাক্যমপি সংঘাতবিশেষাত্কসন্দানিতকাদিমধ্যনিবিষ্টং তদৌচিত্যেন 
বর্ততে । মুক্তকং তু বিষয়শবেন যছুক্তং তৎসংঘাঁতাভাবেন স্বাতন্তর্যমাব্রং প্রদর্শয়িতুং 

স্বপ্রতিষিতমাকাশমিতি যথা । অপিশবেনেদমাহ--সত্যপি বক্তবাছোচিত্যে 
বিষয়ৌচিত্যং কেবলং তারতম্যভেদমাব্রব্যাপ্তমূ, ন তু বিষয়ৌচিত্যেন বক্তৃবাচ্যো- 
চিত্যং নিবার্যত ইতি । মুক্তকমিতি। মুক্তমন্তেনানালিঙ্গিতং তন্য সংজ্ঞায়াং কমূ। 
তেন স্বতন্তরতয়া পরিসমাপ্তনিরাঁকাজ্ঞার্থমপি প্রবন্ধমধ্যবন্তি ন মুক্তকমিত্যুচ্যতে। 

মুক্তকশ্যৈব বিশেষণং সংস্কৃতেত্যাদি | ক্রমভাবিত্বাতথৈব নির্দেশঃ | দ্বাভ্যাং ক্রিয়া- 
সমাপ্ত সন্দানিতকম্। ব্রিভিবিশেষকমূ। চতুভিঃ কলাপকম্। পঞ্চপ্রভৃতিভিঃ 

কুলকম্। ইতি ক্রিয়াসমাপ্তিকৃত। ভেদ! ইতি দ্বন্দেন নির্দিষ্টাঃ | অবাত্তরক্রিয়াঁসমাঞ্চা- 
বপি বসন্তবর্ণনাদিরেকবর্ণ নীয়োদৃদেশেন প্রবৃত্তঃ পর্যায়বন্ধং একং ধর্্মাদিপুরুযার্থমুদ্দিশ 

প্রকায়বৈচিত্র্যেণীনত্তবৃত্তান্তব্নিপ্রকারা পরিকথা। একদেশবর্ণন1 খগ্তকথা । সকল- 

ফলান্তেতিবৃত্বর্না সকলকথা। দ্য়োরপি প্রাকতপ্রসিদ্বত্বাদ্ দ্বদ্বেন নির্দেশ: । 
পৃর্বেষাং তু মুক্তকাদীনাং ভাঁষায়ামনিয়মঃ । মহাঁকাব্যরূপঃ পুরুষার্থফলঃ সমস্তবস্ত- 

বর্ণনা প্রবন্ধঃ সর্গবন্ধঃ সংস্কত এব। অভিনেয়ার্থং দশরূপকং নাটিকাব্রোটকরাসক- 

প্রকরণিকাগ্বাস্তরপ্রপঞ্চসহিতমনেকভাষাব্যামিশ্ররূপমূ।  আখ্যায়িকোচ্ছাসাদিন' 

বজ 1পরবক্তশাদিনা চ যুক্তা। কথা তদ্িরহিতা। উভয়োরপি গছ্যবন্ধস্বরূপতয়! 

্বন্দেন নির্দেশং | আদিগ্রহ্পাচ্চম্পুঃ। যথাহ দণ্ডী_গণ্ভপদ্ময়ী চম্পৃঃ ইতি।- 
অন্থত্রেতি | রসবন্ধানভিনিবেশে । 



“১৪৩ সটীকলোচনোপেতধ্বন্তালোকে 

ষদ1 কবিঃ কবিনিবদ্ধে! বা বক্তা রসভাবরহিতস্তদা কাঁমচারঃ। রসভাব- 

সমন্থিতে তু বক্তরি পূর্বোক্তমেবান্থুসর্তব্যম্। তত্রাপি চ বিষয়ৌচিত্য- 
মেব। আখখ্যায়িকায়াং তু ভূয়া মধ্যমসমাসাদীর্থসমাসে এব সংঘটনে। 
গগ্যস্য বিকটবন্ধ্যশ্রয়েণ ছায়াবত্বাৎ। তত্র চ তন্ত প্রকৃষ্যমাণত্বাৎ | 

কথায়াং তু বিকটবন্ধপ্রাচুর্যেহপি গগ্যন্ত-রসবন্ধোক্তমৌচিত্যমনুসর্তব্যম্। 
রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং ভাতি সর্বত্র সংশ্রিতা । 
রচন] বিষয়াপেক্ষং তত্ত, কিঞ্চিদ্বিভেদবৎ ॥ ৯ ॥ 

অথব! পছ্যবদগগ্যবন্ষেহপি রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং সর্বত্র সংশ্রিতা 
রচনা ভবতি। তন্তু বিষয়াপেক্ষং কিঞ্চিদ্ধিশেষবন্তবতি, ন তু সর্বা- 
কারম্। তথা হি গগ্যবন্ধে২প্যতিদীর্ঘসমাসা রচন। ন বিপ্রলস্তশৃঙ্গার- 

নন মুক্তকে বিভাবাদিসংঘটনা কথং যেন তদায়ত্তো রসঃ স্যাঁদিত্যাঁশঙ্ক্যহ _ 
মুক্তকেঘিতি। অমরুকস্যেতি । 

কথমপি কৃতপ্রত্যাপত্তো প্রিয়ে স্থলিতোত্বরে 
বিরহকশয়। কৃত্বা ব্যাজপ্রকল্সিতমশ্রুতমূ্ । 
অসহনসথীশ্রোত্রপ্রাপ্তিং বিশঙ্ক্য সসংন্রমং 
বিবলিতদৃশা শুন্তে গেহে সমুচ্ছুসিতং ততঃ ॥ 

ইত্যন্্ হি প্লোকে স্ফুটেব বিভবাদিসম্পতপ্রতীতিঃ। বিকটেতি। অসমাসায়াং 
হি সংঘটনায়াং মন্থররূপা৷ প্রতীতিঃ সাঁকাঁক্ষা! সতী চিরেণ ক্রিয়াপদৎ দূরবর্ত্যনধাবস্তী 
বাচ্যপ্রতীতাবেব বিশ্রীন্তা সতী ন রসতবচর্বণাষোগ্যা স্যাঁ্দিতি ভাব£| প্রবন্ধা- 
শ্রয়েষিতি। সন্দীনিতকাদিষু কুলকান্তেফু। যদি বা প্রবন্ধেইপি মুক্তকস্যাস্ত সত্তাবঃ, 

পূর্বাপরনিরপেক্ষেণাপি হি যেন রসচর্বণ। ক্রিয়তে তদেব মুক্তকম্। যথা _'ত্বামালিখ্য 

প্রণয়কুপিতাম্ ইত্যাদি শ্লোকঃ। কদাচিদিতি রৌদ্রার্দিবিষয়ে । নাত্যন্তমিতি। 
রসবন্ধে যে নাত্যপগ্তমতিনিবেশস্তম্মাদ্িতি সঙ্গতিঃ | বু'ক্ত্যাচিত্যমিতি । পরুষোঁপনা- 

গরিকাগ্রাম্যাণাং বুত্তীনামৌচিত্যং যথাপ্রবন্ধং যথারসং চ। অন্যর্থেতি কথামাত্র- 
তৎপর্ষে বৃত্তিষপি কামচাঁরঃ ৷ দ্বয়োরপীতি সপ্রমী কথাঁতাৎপর্ষে সর্গবন্ধো থা 

ভট্রজয়ন্তকশ্য কাদম্বরীকথাসারম্। রসতাৎপর্যং যথা রঘুবংশাদি । অন্তে তু সংস্কৃত- 
প্রাকৃতয়োর্ঘয়োরিতি ব্যাচক্ষতে । তত্র তু রসতাৎপর্যং সাধীয় ইতি যছুক্তং তৎ 
'কিমপেক্ষয়েতি নেয়ার্থং, স্যাঁৎ ॥ ৭ ॥ 

২০1/৩37 
উদর, 
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করুণয়োরাখ্যায়িকায়ামপি শোভতে । নাটকাদাবপ্যসমাসৈব রৌদ্র- 
বীরাদিবর্ণনে। বিষয়াপেক্ষং ত্বোচিত্যং প্রমাণতোহপকৃষ্যতে প্রকৃষ্যৃতে 
চ। তথা হ্যাখ্যায়িকায়াঃ নাত্যস্তমসমাস! স্ববিষয়েছপি নাটকাদৌ 
নাতিদীর্থসমাস। চেতি সংঘটনাগ্ন। দিগন্ুসর্তব্যা । 

ইদ্দানীং অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ প্রবন্ধাত্মা রামায়ণমহাভারতাদে 
প্রকাশমানঃ প্রসিদ্ধ এব। তস্য তু যথা প্রকাশনং তৎ প্রতিপাদ্যতে । 

বিভাবভাবান্ভাবসঞ্চার্ষোচিত্যচারুণঃ। 
বিধি কথাশরীরম্থয বৃত্তস্তোতপ্রেক্ষিতন্ত বা ॥ ১০ ॥ 

ইতিবৃত্তবশায়াতাং ত্যন্তাননুগুণাং স্থিতিম্। 
উৎপ্রেক্ষ্যহপ্যস্তরাভীষ্টরসোচিতকথোন্য়ঃ ॥ ১১ ॥ 

সন্ধিসন্ধ্যঙগঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া । 

ন তু কেবলয়া শাস্তরস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥ ১২ ॥ 

উদ্দীপনপ্রশমনে যথাবসরমস্তর] । 
রসস্তারন্ধবিশ্রান্তেরনুসন্ধানমঙ্গি নঃ ॥ ১৩ ॥ 

অলঙ্কৃতীনাং শক্তাবপ্যান্নুরূপ্যেণ যোজনম্। 

প্রবন্ধস্য রসাদীমাং ব্যঞ্কত্বে নিবন্ধনম্ ॥ ১৪ ॥ 

প্রবন্ধোহপি রসাদীনাং ব্যঞ্জক ইত্যুক্তং তম্ত ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধানম্। 

বিষয়াপেক্ষমিতি । গছ্যবন্ধন্য ভেদ এব বিষয়ত্বেনানুমন্তব্যাঃ ॥ ৮ ॥ 

স্থিতপক্ষন্ত দর্শয়তি--রসবন্ধোক্তমিতি | বৃত্তৌ চ বাঁশবোইশ্বৈব পক্ষত্থ্য স্থিতি- 
গোতকঃ | যথা 

স্ত্রিয়ো! নরপতিবহ্িবিষং যুক্ত্যা নিষেবিতম্ । 
সবার্থায় ঘদি বা ছুঃখসস্ভারায়ৈব কেবলম্॥ ইতি। 

রচনা সংঘটনা | তহি বিষয়োৌচিত্যং সর্বঘৈব ত্যক্তং নেত্যাহ--তদেব রসৌচিত্যং 

বিষয়ং সহকারিতয়াপেক্ষ্য কিঞ্চিদ্িভেদোহবান্তরবৈচিত্র্যং বিদ্যাতে যস্য সম্পা্াত্বেন 
তাদশং ভবতি। এতত্যাচষ্টে তত্বিতি। সর্বাকারমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। অসমাসৈবেতি। 
স্বব্রৈতি শেষঃ | তথ! হি বাক্যাভিনয়লক্ষণে “চুর্ণপা'দৈঃ প্রসন্ৈঃ ইত্যাদি মুনিরভ্য- 
ধাং। অব্রীপবাদমাহ-ন চেতি। নাটকাদাবিতি| স্ববিষয়েংপীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৯। 
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প্রথমং তাবদ্িভাবান্ুভাবসধ্ধার্ষে চিত্যচারুণঃ কথাশরীরগ্য বিবিরথা- 
যথং প্রতিপিপাদয়িষিতরসভাবাগ্যপেক্ষয়। ষ উচিতো বিভাবো ভাবো- 

'ইন্ুভাবঃ সঞ্চারী বা তদৌচিত্যচারুণঃ কথাশয়ীরস্ত বিধির্যঞ্কছে, 
নিবন্ধনমেকম্। তত্র বিভাবৌচিত্যং তাবৎ প্রপ্সিদ্ধম। ভাবৌচিত্যং তু 
প্রকৃত্যোচিত্যাৎ। প্রকৃতির্হ-[ত্তমমধ্যমাধমভাবেন দিব্যমানুষাদিভাবেন 
চ বিভেদিনী। তাং যথাযথমন্তুস্থত্যা সক্কীর্ণ; স্থায়ী ভার উপনিবধ্যমান 
'উচিত্যভ।গ ভবতি। অন্যথা তু কেবলমানুষাশ্রায়ণ দিব্যস্য কেবল- 

দিব্যাশ্রয়েণ বা কেবলমানুষত্যে।ৎসাহাদয় উপনিবধ্যমান1 অনুচিত! 

ভবস্তি। তথা চ কেবলমান্ুুষস্ত রাজাদেবর্ণনে সপ্তার্ণবলজ্বনা দিলক্ষণ। 

ব্যাপার উপনিবধ্যমানাঃ সৌষ্ঠবভূৃতোইপি নীরসা এব নিয়মেন 
ভবস্তি, তত্র ত্বনৌচিত্যমেব হেতুঃ। 

নন্থু নাগলোকগমনাদয়ঃ সাতরাহনপ্রভৃতীনাং শ্রয়স্তে, তদলোক- 

সামান্যপ্রভাবাতিশয়বর্ণনৈে কিমনৌচিত্যং সর্বোবাঁতরণক্ষমাণাং ক্ষমা- 
ভূজামিতি। নৈতদস্তি ; ন বয়ং ব্রমো যংপ্রভাবা তিশয়বর্ণনমনুচিতং 
রাজ্ঞাম্, কিং তু কেবলমান্ুষাশ্রয়েণ যোৎপাগ্যবস্তকথ ক্রিয়তে তম্তাং 
দিব্যমৌচিত্যং ন যোজনীয়ম্। দিব্যমানু্যায়াং তু কথায়ামুতয়ৌচিত্য- 
যোজনমবিরুদ্ধমেব। যথা পাগুবাদিকথায়াম্। সাতবাহনাদিষু তু 

এবং সংঘটনায়াং চালক্ষ্যক্রমো দীপ্যত ইতি নির্ণীতম্। প্রবন্ধে দীপ্যত ইতি 
তু নিবিবাদসিদ্ধোখ্যমর্থ ইতি নাত্র বক্তব্য কিঞ্চিদস্তি। কেবলং কবিসহদয়ান্ 
ব্যুৎপাদয়িতুং রসব্যঞ্জনে যেতিকর্তব্যতা প্রবন্ধস্য সা নিরূপ্যেত্যাশয়েনাহ __ ইদানী- 
মিতি। ইদানীং তত্প্রকারজাতং প্রতিপাগ্ভত ইতি সম্বন্ধ: । প্রথমং তাবদ্দিতি 
্রবন্ধস্য ব্যঞ্জকত্ে যে প্রকারান্তে যে প্রকারাস্তে ক্রমেণৈবোপযোগিনঃ | পুর্বং 
হি কথাপরীক্ষা। তক্রাধিকাবাঁপঃ ফলপর্যন্ততানয়নমৃ, রসং প্রতি জাগরণং, তদ্ুচিত- 

বিভাবাদিবর্ণনেইলক্কারৌচিত্যমিতি | ততক্রমেণ পঞ্চকং ব্যাচষ্টে -বিভাবেত্যাদদিনা। 
তদদৌচিত্যেতি। শৃক্গারবর্ণনেচ্ছুনা তাদৃশী কথা সংশ্রয়মীয়৷ য্যামৃত্যুমাল্যাদের্ি- 
ভাবস্য লীলাদেরনুভাবস্য হর্ষধৃত্যাদেঃ সঞ্চারিণঃ ক্ষুট এব সন্ভাব ইত্র্থঃ। 
প্রসিদ্ধমিতি । লোকে ভরতশান্তে চ।-.ব্যাপার ইতি। তঘিষয়োৎসাহোপলক্ষণ- 
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ধযেধু যাবদপদানং আয়তে তেষু তাবন্মীজমনুগম্যমানমনুগুণত্বেন প্রতি- 

ভাসতে । ব্যতিরিক্তং তু তেষামেবোপনিবধ্যমানমনূচিতম্। তদয়মত্রর 

পরমার্থঃ-_ 
অনৌচিত্যাদৃতে নান্তব্রসভঙ্গস্য কারণম্। 
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্ত রসম্তোপনিষৎ পরা ॥ 

অতএব চ ভরতে প্রখ্যাতবস্তবিষয়ত্বং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কত্বং চ 

নাটকম্তাবশ্যকর্তব্যতয়োপন্যস্তম্। তেন হি সায়কৌচিত্যানৌচিত্য- 
বিষয়ে কবির ব্যামুহ্তি । যন্তুৎপাগ্যবস্ত নাটকাদি কুরাত্তস্তাপ্রসিদ্ধানু- 

চিতনায়কম্বভাববর্ণনে মহান্ প্রমাদঃ | 

নন্থু যছুৎসাহাদিভাধবর্ণনে কথঞ্চিদ্িব্যমানুষ্যান্োৌচিত্যপরীক্ষা 
ক্রিয়তে তত ক্রিয়তাম্, রত্যাদৌ তু কিং তয়া প্রয়োজনম্ ; রতিছি 
ভারতবর্ষোচিতেনৈব ব্যবহারেণ দিদ্যানামপি বর্ণনীয়েতি স্থিতিঃ। 

নৈবম্ ; তত্রৌচিত্যাদিক্রমেণ সুতরাং দোষঃ। তথা হাধমপ্রকৃত্যো- 
চিত্যেনোত্বমপ্রকৃতেঃ শুঙ্গারোপনিবন্ধনে ক1 ভবেল্সোপহান্যতা ৷ ত্রিবি- 

খং প্রকৃত্যৌচিত্যং ভারতে বর্ষেহপ্যন্তি শৃঙ্গারবিষয়ম্। বত্বদিব্যমৌ- 
চিত্যং তত্তত্রান্থপকারকমেবেতি চে-_ন বয়ং দিব্যমৌচিত্যং শুঙ্গার- 
বিষয়মন্তৎ কিঞ্চিদ্ ভ্রমঃ। কিং তহি? ভারতবর্ধবিষয়ে যথোত্তম- 
নায়কেষু রাজাদিষু শৃঙ্গারোপনিবন্ধস্তথা দিব্যাশ্রয়োহপি শোভতে। 

মেতৎ। স্থাযৌচিত্যং হি ব্যাখ্যেয়ত্বোনাপক্রান্তং নান্মভীবৌচিত্যম্। সৌষ্ঠবভূতো- 
২পীতি। বর্ণনীমহিয়েত্যর্থঃ। তত্র ত্বিতি নীরসত্বে। ব্যতিরিক্তং ত্বিতি। 
অধিকমিত্যর্ঘঃ | | 

এতদুক্তং ভবতি তত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখণ্ড না৷ ন জীয়তে তাদৃর্ঘননীয়ম্। 

তত্র কেবলমাম্ষস্য একপদে সন্তার্ণবলজ্ঘনমসম্ভাব্যমানতয়ানৃতমিতি হদয়ে স্ফুর- 

দুপদেশন্য চতুর্বর্গোপায়স্যাপ্যলীকতাং বুদ্ধৌ৷ নিবেশয়তি। রামাদেস্ত তথাবিধমপি 
চরিতং পূুর্বপ্রসিদ্ধিপরম্পরোঁপচিতসন্প্রত্যয়োপারূটমসত্যতয়৷ ন চকান্তি। অতএব 
'তশ্যাঁপি যদ প্রভাবান্তরমুতপ্রেক্ষ্যতে তদা তাদৃশমেব। নত্বসস্ভাবনাপদং বর্ণনীয়- 
মিতি। তেন হীতি। প্রখ্যাঁতোদীত্তনায়কবস্তত্বেন | ব্যামুহতীতি কি বর্যেয়মিতি। 



১৪৪ সটীকলোচনোপেতধবন্যালোকে 

ন চ রাজাদিষু প্রসিদ্ধগ্রাম্যশূঙ্গরোপনিবন্ধনং প্রসিদ্ধং নাটকাদৌ, 
তখৈব দেবেষু তৎ পরিহর্তব্যম্। নাটকাদেরভিনেয়ার্থদ্বাদভিনেয়ন্য চ. 
সম্ভোগশুঙ্গার বিষয়ন্ত।সভ্যত্বাত্তত্র পরিহার ইতি চেৎ_ন; যগ্যাভনয়- 
স্তৈবংবিষয়স্ত।সভাতা তৎকাব্যস্যৈবংবিষয়স্ত সা কেন নিবার্যতে ?' 
তম্মাদভিনেয়ার্থেইনভিনেয়ার্ে বা কাব্যে যহুত্তমপ্রকৃতে রাজাদেরুত্বম- 

প্রকৃতিভির্নায়িকাভিঃ সহ গ্রাম্যসস্তোগবর্ণনং তৎপিত্রোঃ সম্ভোগবর্ণন- 

মিব সুতরামসভ্যম্। তখৈবোত্তমদেবতাদিবিষয়ম্। 
ন চ সম্ভোগশুঙ্গারস্ত সুরতলক্ষণ এবৈকঃ প্রকার: যাবদন্যেইপি. 

প্রভেদাঃ পরম্পরপ্রেমদর্শনাদয়ঃ সম্ভবস্তি, তে কম্মাহুত্তমপ্রক তিবিষষে. 
ন বণ্যন্তে? তম্মাহুৎসাহবদ্রতাবপি প্রকৃত্যৌচিত্যমন্থুসর্তব্যম। তখৈৰ 

বিস্ময়াদিষু। যত্বেবংবিধে বিষয়ে মহাকবীনামপ্যসমীক্ষ্যকারিতা লক্ষ্যে 
দৃশ্যাতে সদোষ এব। সতু শক্তিতিরস্কৃতত্বাত্তেষাং ন লক্ষ্যত ইত্যুক্ত- 
মেব। অনুভাবৌচিত্যং তু ভরতাদো প্রসিদ্ধমেব। 

ইয়ত্তুচ্যতে _ভরতাদিবিরচিতাং স্থিতিং চান্ুবর্তমানেন মহাকবি- 

প্রবন্ধাংশ্চ পধ্য।লোচয়তা স্বপ্রতিভাং চান্ুসরতা কবিনাবহিতচেতস। 

ভৃত্বা বিভাবাঘ্যৌচিত্যভ্রশপরিত্যাগে পরঃ প্রযত্তো বিধেয়ঃ | ওঁচিত্য- 
বতঃ কথাশরীরস্ত বৃত্তন্তোতপ্রেক্ষিতন্ বা গ্রহো ব্যঞ্জক ইত্যনেনৈতৎ 

যন্ত্িতি কবি: । মহান্ প্রমারদ ইতি। তেনোৎপাগাবস্ত নাঁটকাদি ন নিরূপিতং 
মুনিনেতি ন কর্তব্যমিতি তাঁৎপর্যম্। আদিশবঃ প্রকারে, হিমাঁদেঃ প্রসিদ্ধদেবচরিতস্য 
সঙগ্রহোহর্থঃ। 

অন্তস্ত-- “উপলক্ষণমুক্তো বন্ুত্রীহিরিতি প্রকরণমত্রোক্তমি' ত্যাহ। “নাটিকা"দি- 

ইতি বা পাঠঃ। তত্রাদিগ্রহণং প্রকারম্থচকম্, তেন মুনিনিরূপিতে নাটিকালক্ষণে 
'প্রকরণনাটকযোগাছৎপান্ভং বস্তু নায়কো। ন্থপতিঃ' ইত্যত্র যখাসংখ্যেন 'প্রখ্যাতো।- 

দাত্তন্পতিনায়কত্বং বোদ্ধব্যমিতি ভাবঃ। কথং তহি সম্ভোগশৃঙ্গারঃ কবিনা নিবধ- 
তামিত্যাশঙ্ক্যাহ_ন চেতি । তথৈবেতি। মুনিনাপি স্থানে স্থানে প্রবৃত্যোচিত্য- 
মেব বিভাবান্ভাবাদিযু বহুতরং প্রমানীক্ৃতং “স্থর্যেপৌভমমধ্যমাঁধমানাং নীচানাং, 
সন্ত্রমেণ' ইত্যাদি বদতা। । 



দ্বিতীয়োদৃভোতিঃ ১৪৫ 

প্রতিপাদয়তি --যদিতিহাসাদিষু কথান্ রসবতীষু বিবিধাস্থ সতীঘপি 
যত্তত্র বিভাবাগ্ঠৌচিত্যবৎ কথাশরীরং তদেব গ্রাহাং নেতরৎ। বৃত্তাদপি 
চ কথাশরীরাছ্তপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ প্রযত্ববতা৷ ভবিতব্যম্। তত্র হানব-. 
ধানাৎ স্থলতঃ কবেরব্যুৎপত্তিসম্তাবন! মহতী ভবতি। 

পরিকরশ্লোকশ্চাত্র - 

কথাশরীরমুৎপাছ্যবস্ত কার্ধং তথাতথা । 

যথা রসময়ং সর্বমেব তৎ প্রতিভালতে ॥ 

তত্র চাভ্যুপায়ঃ সম্যগ্থিভাবাদ্ঠৌচিত্যান্থুসরণম্। তচ্চ দগিতমেব। 
কিঞ্চ_- 

সম্তি সিদ্ধরসপ্রখ্য! যে চ রামায়ণাদয়ঃ ॥ 

কথাশ্রয়া ন তৈর্যোজ্যা৷ স্বেচ্ছ! রসবিরোধিনী ॥ 

ইয়ত্বিতি। লক্ষণজ্ঞত্বং লক্ষ্যপরিশীলনমনৃষ্টপ্রসাদৌদিতন্বপ্রতিভাঁশালিত্বং চানু- 
সর্তব্যমিতি সংক্ষেপঃ | রসবতীধিতানাদরে সপ্তমী । রসবত্বং চাবিবেচকজনীভি- 
মানাভিপ্রায়েণ মন্তব্যম। বিভাবাগ্োৌচিত্যেণ হি বিনা ক! রসবত্তা। কবেরিতি। 
ন হি তত্রেতিহীসবশাদেব ময়া নিবদ্ধমিতি জাত্যুত্তরমপি সম্ভবতি । তত্র চেতি। 

রপময়ত্বসম্পাদনে । সিদ্ধেতি। সিদ্ধ; আম্বাদমাত্রশেষে! ন তু ভাবনীয়ো রসে 

যেষু। কথানামাশ্রয়৷ ইতিহাসাঃ, তৈরিতিহাসার্থেঃ তৈ: সহ স্বেচ্ছা ন যোজ্যা। 
সহার্থশ্চান্র বিষয়বিষয়িতাৰ ইতি ব্যাচষ্টে-তেঘষিতি সঞ্ুম্যা। স্বেচ্ছা তেষু ন 
যোজ্যা, কথঞ্চিঘা যদি যোজ্যতে ততপ্রসিদ্ধরসবিরুদ্ধা ন যোজ্য।। যথ৷ রামশ্য 

ধীরললিতত্বযৌজনেন নাটিকানায়কত্বং কশ্চিৎ কুর্যাদিতি তত্বত্যন্তাসমঞ্রসম্। যদুত্ত- 
মিতি। রামাভ্যুদয়ে যশোবর্ষণা--“স্থিতমিতি যথা শয্যাম্* । কালিদাসেতি। 

রঘুবংশে অজাদীনাং রাজ্ঞাং বিবাহাদিবর্ণনং নেতিহাসেষু নিরূপিতম। হরিবিজয়ে 

কান্তানুনয়নাঙগত্বেন পারিজাতহরণাদিনিরূপিতমিতিহা সেম্বদৃষ্টমপি ৷ তথার্জুলচরিতে- 
ইর্জুনস্য পাঁতালবিজয়াদিবর্ণিতমিতিহালাপ্রসিদ্ধম। এতদেব যুক্তমিত্যাহ--কবি- 

নেতি। সন্ধীনামিতি | ইহ প্রভুসম্মিতেভ্যঃ শ্রুতিস্বতিপ্রভৃতিভ্যঃ কর্তব্যমিদমিত্যা- 
জ্ঞামাত্রপরমার্থেভ্যঃ শান্ত্রেভ্যো যে ন বুযুৎপন্নাঃ, ন চাপ্যস্যেদং বৃত্তমধুন্মাৎ কর্ণ 

ইত্যেবং -:১৩,কমফলসন্বক্ধপ্রকটনকারিভ্যো মিত্রসম্মিতেভ্য ইতিহাঁসশান্ত্রেভ্যে! 
৮ 



8৬ সটীকলোচনোপেতধ্ন্থালোকে 

তেষু হি কথাশ্রয়েযু তাবৎ স্বেচ্ছৈব ন যোজ্যা ৷ যছুক্তম_“কথামার্গে 
ন চাল্লোহপ্যতিক্রমঃ। স্বেচ্ছাপি যদি যোজ্যা তদ্রসবিরোধিনী ন 
*যোজ্যা 1 

ইদমপরং প্রবন্ধস্ত রসাভিব্যঞ্কত্বে নিবন্ধনম্। ইতিবৃত্তবশায়াতাং 
কথঞ্দ্রসাননুগুণ।ং স্থিতিং ত্যন্তা পুনরুতপ্রেক্ষ্যাপ্যন্তরাভীষ্টরসো চিত- 
কথোন্নয়ো বিধেয়ঃ যথা কালিদাসপ্রবন্ধেষু। যথা চ সর্বসেনবির চিতে 

হরিবিজয়ে। যথা চ মদীয় এবাজুনিচরিতে মহাকাব্য । কবিন। 
কাব্যমুপনিবপ্নতা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্েণ ভবিতব্যম্। তত্রেতিবৃত্তে যদি 

লনবব্যুৎপত্তয়:, অথ চাবশ্ঠং ব্যুৎপাগ্ভাঃ প্রজার্থসম্পাদনযোগ্যতা ক্রান্তা রাজপুত্র- 
প্রায়াস্তেষাঁং হুদয়ীনুপ্রবেশমুখেন চতুর্বোপায়ব্যুৎপত্তিরাধেয়া ৷ হৃদয়ানুপ্রবেশশ্চ 

রসাস্বাদমমন এব | স চ রসশ্ততুর্বগোঁপায়ব্যুৎপত্তিনাস্তরীয়কবিভাবাদিসংযোগপ্রসাদো- 
পনত ইত্যেবং রসোঁচিতবিভা বাছ্যপনিবন্ধে রসাস্বাদবৈবশ্মেব স্বরসভীবিষ্তাং বুযুৎ- 
পত্তৌ প্রযোজকমিতি প্রীতিরেব বুৎপত্তেঃ প্রযোজিকা | প্রীত্যাত্মা চ রসম্ভদেব 

নাট্যং নাট্যমেব বেদ ইত্যম্মদ্রপাধ্যায়ঃ | ন চৈতে প্রীতিব্যুৎপত্তী ভিন্নরূপে এব, 
দ্বয়োরপ্যেকবিষয়ত্বাৎ। বিভাবাঁঘ্োচিত্যমেব হি সত্যতঃ প্রীতেনিদানমিত্যসকৃদ- 

বৌচাম। বিভাবাদীনাং তদ্রসোঁচিতাঁনাং যথাম্বূপবেদনং ফলপর্যস্তীভৃততয়া 
ব্যুৎপত্তিরিত্যুচ্তে । ফলং চ নাম যদঘৃষ্টবশাদ্দেবতাপ্রপাদাদন্ধতে! বা জায়তে। 
ন চ তদুপদেশ্তং, তত উপায়ে ব্যুপত্ত্যযোগাৎ । তেনোপায়ক্রমেণ প্রবৃক্তন্য সিদ্ধি: 

অন্ুপায়দ্বারেণ প্রবৃত্তন্য নাশ ইত্যেবং নায়কপ্রতিনীরকগতত্বেনার্থানর্ঘোপায়ব্যুৎপত্তিঃ 
কার্ধা। উপায়শ্চ কর্ত শ্রয়মাণঃ পঞ্চাবস্থা ভজতে | তগ্যথাস্বরূপং স্বরূপাঁৎ কিঞ্চি- 
দুচ্ছুনতাং, কার্যসম্পাদনষোগ্যতাং, প্রতিবন্ধোপনিপাতেনাশঙ্ক্যমানতাং, নিবুত্ত- 

প্রতিপক্ষতায়া, বাধকবাঁধনেন ্থদৃঢ়ফলপর্যন্ততাঁম্। এবমাতিসহিষণনাং বিপ্রলত্ত- 
ভীরণাং প্রেক্ষাপূর্বকারিণাং তাবদেবং কারণোপাদানম্। তা এবংবিধাঃ পঞ্চাবস্থা? 
কারণগতা মুনিনোক্তাঃ :- 

সংসাধ্যে ফলযোগে তু ব্যাপারঃ কারণম্য যঃ। 

তন্থানুপূর্্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোৌক্ৃভিঃ ॥ 
প্রারস্তশ্চ প্রযত্বশ্চ তথা প্রাপ্ডেশ্চ সম্ভবঃ | 

নিয়ত! চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলঘোগম্চ পঞ্চমঃ ॥ ইতি 
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্রসানন্থুগুণাং স্থিতিং পশ্যেত্তদেমাং ভঙ্ক্কাপি স্বতন্ত্রতয়া রসানুগুণং 

কথান্তরমুৎপাদয়েৎ। ন হি কবেরিতিবৃত্তমাত্রনির্বহণেন কিঞ্চিৎ প্রয়ো- 
জনম্, ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধে:। 

রসাদিব্যঞ্জকত্ে প্রবন্ধস্ত চেদমন্ন্মুখ্যং নিবন্ধনং যৎ সম্ধীনাং মুখ- 
প্রতিযুখগর্ভাবমর্শনির্হণাখ্যানাং তদঙ্গানাং চোপক্ষেপাদীনাং ঘটনং 

রসাভিব্যক্তযপেক্ষয়া, যথা! রত্ববল্যাম্ * ন তু কেবলং শাস্ত্স্থিতিসম্পাদ- 

এবং যা এতাঃ কারণন্যাবস্থাস্তৎসম্পীদকং যৎকর্ততরিতিবৃত্তং পঞ্চধ। বিভক্তম্ । 
ত এব মুখপ্রতিমুখগর্ভীবমর্শনির্বহণাখ্য। অন্বর্থনামানঃ পঞ্চ সন্ধয় ইতিবৃত্বথণ্ডাঃ, সন্ধীয়ন্ত 

ইতি কৃত্বা। তেষামপি সন্ধীনাং স্বনিবাহাং প্রতি তথ ক্রমদর্শনাদবান্তরভিন্ন। 
ইতিবৃত্তভাগাঃ সন্ধ্যঙ্দানি _ 'উপক্ষেপঃ পরিকর পয়িন্তসো৷ বিলোভনম্ ইত্যাদীনি । 

অর্থপ্রকুতয়োইত্রেবান্তভূতীঃ। তথ! হি স্বায়ত্তসিদ্ধেবাঁজং বিন্দুঃ কার্যমিতি 

তিত্রঃ। বীজেন সর্বব্যাপারাঃ বিন্দুনীম্সন্ধীনং কার্ষেণ নিরাহঃ সন্দর্শনপ্রার্থনা- 

ব্যবসায়রূপ। হোতাস্তিজোহ্্থসম্পান্ভে কতু প্রকৃতয়ঃ স্বভাববিশেষাঃ । সচিবায়ত্ব- 

সিদ্ধত্বে তু সচিবস্য তদর্থমেব বা! স্বার্থমেব বা' স্বার্থমপি বা প্রবৃত্তত্বেন প্রকীর্ণতবপ্রসিদ্ধ- 
ত্বাভ্যাং প্রকরীপতাকা ব্যপদেশ্ততয়োভয়প্রকারসন্বপ্ধী ব্যাপারবিশেষঃ প্রকরীপতাঁকা- 

শব্দীভ্যামুক্ত ইতি। এবং প্রস্ততফলনির্বহণান্তস্যাধিকারিকম্য বৃত্তশ্য পঞ্চসন্ধিত্বং 
পূর্বপন্ধ্যঙ্গতা চ সর্বজনব্যুৎপত্তিদায়িনী নিবন্ধনীয়া। প্রাসঙ্গিকে ত্বিতিবৃত্তে নায়ং 

নিয়ম ইত্যুক্তম্। 
“প্রাসঙ্গিকে পরার্ঘত্বান্ন হ্যেষ নিয়মো৷ ভবেৎ, 

ইতি মুনিনা । এবং স্থিতে রত্বাবল্যাং ধীরললিতন্ত নারকম্য ধর্ন্মীবিরুদ্ধসস্তোগ- 

সেবায়ামনৌচিত্যাভাবাৎ প্রত্যুত ন নিঃম্থখ:ঃ শ্যাঁদিতি গ্লীঘ্যত্বাৎ পৃর্থীরাঁজ্যমহাফলা- 
স্তরানুবন্ধিকগ্তালাভফলোদ্দেশেন প্রস্তাবনোঁপক্রমে পঞ্চাপি সন্ধয়োধ্বস্থাপঞ্চক- 

সহিতাঃ সমুচিতসন্ধ্যঙ্গপরিপূর্ণা৷ অর্থপ্রক্ৃতিযুক্তা দশিতা এব। প্পরীরস্তেইন্িন্ 
স্বামিনে বুদ্ধিহেতৌ” ইতি হি বীজাদেব প্রভৃতি “বিশ্রান্তবিগ্রহকথঃ' ইতি রাজ্যং 

নিজিতশক্র' ইতি চ রচোভিঃ 'উপভোগসেবাবসরোহত্বম্' ইত্যুপক্ষেপাৎ প্রসৃতি হি 

নিরূপিতম্। এতত্ত, সমস্তদন্ধ্যশ্বরূপং তৎপাঠপৃষ্ঠে প্রদর্শ্যমীনমতিতমাং গ্রন্থ- 
গৌরবমাবহতি। প্রত্যেকেন তু প্রদশ্্যমানং পূর্বাপরাহুসদ্ধানবন্ধ্যতয়া৷ কেবলং 
সংমোহ্দায়ি ভবতীতি ন বিততমূ। অন্তার্ঘন্য যত্বাবধেয়ত্বেনেইত্বাৎ স্বকঠেন যে! 
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নেচ্ছয়া। যথা বেণীসংহারে বিলাসাখ্যন্ত প্রতিমুখসন্ধনঙ্স্ত প্রকৃতরস- 
নিবন্ধাননুগুণমপি দ্বিতীয়েহক্কে ভরতমতানুসরণমাত্রেচ্ছয়া ঘটনম্। 
ইদং চাঁপরং প্রবন্ধস্ত রসব্যগ্তকত্বে নিমিত্বং যছদ্দীপনপ্রশমনে যথাবসর- 
মন্তরা রসম্ত, যথ। রত্বাবল্যামেব । পুনরারব্ধবিশ্রান্তে রসম্তাঙ্গিনোইনু- 
সন্ধিশ্চ। যথা তাপসবৎসরাজে। প্রবন্ধবিশেষস্ত নাটকাদে য়সব্যক্তি- 

নিমিত্তমিদং চাপরমবগন্তব্যং যদলঙ্কৃতীনাংশক্তাবপ্যানুরূপ্যেণ যোজনম্। 

ব্যতিরেক উক্তো৷ 'ন তু কেবলয়া ইতি তন্যোদাহরণমাহ-নত্বিতি। কেবলশব্ব- 

মিচ্ছাশবঞ্চ প্রযুঞ্জানস্ায়মাশয়ঃ তরতমুনিন। সন্ধ্যঙ্গীনাং রসালতৃতমিতিবৃত্তপ্রশস্ত্যো- 
পাদ্দনমেব প্রয়োজনমুক্তমূ--ন তু পূর্বরঙ্গাঙ্গবদদৃষ্টসম্পাদনৎ বিদ্বাদিবারণৎ বা। 

যথোক্তম্_ 
ইন্স্যার্থস্ রচন। বৃত্বাস্তস্যাঁনপক্ষয়ঃ | 

রাঁগপ্রাপ্তিঃ প্রয়োগশ্ গুহানাং চৈব গুহনম্॥ 
আশ্চর্যবদভিখ্যানং প্রকাশ্যানাং প্রকাশনম্। 

অঙ্গানাং ষড়বিধং হোতদ্ দৃষ্টং শাস্ত্রে প্রয়োজনম্॥ ইতি। 
ততশ্চ-_ 

সমীহা। রতিভোগার্থ। বিলাসঃ পরিকীন্তিতঃ | 

ইতি প্রতিমুখসন্ধ্যন্বিলাসলক্ষণে | রতিভোগশব্দ আধিকারিকরসস্থাস্িভীবো- 
পব্যঞ্কবিভাবছুপলক্ষণার্থত্বেন প্রযুক্তঃ, যথা তত্ব, নাধিগতার্থম্ ইতি, প্রকতো হাত্র 
বীররসঃ | উদ্দীপন ইতি। উদ্দীপনং বিভাঁবাদিপরিপুরণয়] | যথা-"“অয়ং স রাঁজা 

উদয়ণে। স্তি' ইত্যাদি সাগরিকা য়াঃ । প্রশমনং বাঁসবদত্তাতঃ পলায়নে ৷ পুনরু- 
দ্বীপনং চিত্রফলকোল্লেখে | প্রশমনং স্থসঙ্গতী প্রবেশো৷ ইত্যাঁদি। গাঁঢ়ং হানবরত- 
পরিমৃদিতো৷ রসঃ স্ুকুমারমালতীকুন্মবজ্বাটিত্যেব ম্লানিমবলঘ্েত। বিশেষতত্ত 

শৃঙ্গার । যদাহ মুনিঃ_ 

যদ্বীমাঁভিনিবেশিত্বং যতশ্চ বিনিবার্যতে । 

দুর্শতত্বং যতো! নার্য্যা কামিনঃ সা পরা রতিঃ ॥ ইতি। 

বীররসাদবপি যথাবসরমুদ্দীপনপ্রশমনাভ্যাঁং বিনা ঝটিত্যেবাডুতফলকল্পে সাধে 
লব্ধে প্রকটাচিকীধিত উপায়োৌপেয়ভাবে। ন প্রদশিত এব শ্যাৎ। পুনর্লিতি। ইতিবৃত্ত- 
বশাদারবাশঙ্ক্যমানপ্রায়। ন তু সর্বথৈবোপনতা বিশ্রাভিবিচ্ছেদে! যস্য স তথা। 
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শক্তে! হি কবিঃ কদাচিদলঙ্কারনিবন্ধনে তদাক্ষিপ্ততয়ৈবানপেক্ষিতরস- 
বন্ধ; প্রবন্ধমারভতে তছুপদেশার্থমিদমুক্তম্। দৃশ্যন্তে চ কবয়োইলক্কার- 
নিবন্ধনৈকরসা অনপেক্ষিতরসাঃ প্রবন্ধেষু। 
কিঞ্চ__ 

অন্ুস্বানোপমাত্মাপি প্রভেদা য উদাহৃতঃ 

ধ্বনেরস্ত প্রবন্ধেযু ভাসতে সোহপি কেধুচিৎ ॥ ১৫ ॥ 

রসম্যেতি ৷ রসাঙ্গভৃতন্য কম্যাপীতি যাঁবৎ। তাপসবৎসরাঁজে হি বাসবদত্তাবিষয়ো 
জীবিতসর্বস্বাভিমানাত্বা প্রেমবন্বস্তদ্বিভাগ্যৌচিতাৎ করুণবিপ্রলস্তী'দিভূমিকাঁং গৃহুন্ 

সমস্তেতিবৃত্তব্যাপী । রাজ্যপ্রত্যাপত্ত্যা হি সচিবনীতিমহিমোপনতয়া তদক্গভৃতপল্সা- 

বতীলাভানুগতয়ানুপ্রাণ্যমানরূপা পরমামভিলষণীয়তমতাং প্রাপ্ত বাসবদত্তাধি- 
গতিরেব তত্র ফলম্। নির্বহণে হি প্রীপ্তা দেবী ভূতধাত্রী চ ভূয়ঃ সংবন্ষোইভূদ্দর্শকেন, 

ইত্যেবং দেবীলাভপ্রীধান্তং নির্বাহিতম্। ইয়তি চেতিবৃত্তবৈচিত্র্যচিত্রে ভিত্তি- 
স্থানীয়ো বাসবদত্তাপ্রেমবন্ধঃ প্রথমমন্ত্ীরস্তাৎ প্রভৃতি পদ্মাবতীবিবাহাদৌ, তশ্যৈব 
ব্যাপারাঁৎ। তেন স এব বাসবদভ্তাবিষয়ঃ প্রেমবন্ধঃ কথাবশাদাশঙ্ক্যমানবিচ্ছেদো- 
ইপ্যন্থসংহিতঃ | তথ! হি-প্রথমে তাবদস্কে স্ফুটং স এবোপনিবদ্ধঃ তথক্তে স্দু- 

বিলোঁকনেন দিবসে নীতঃ প্রদোষস্তথা তদগোষ্ট্যৈব” ইত্যাদিনা, 'বদ্ধোৎকঠমিদং 

মনঃ কিমথব! প্রেমাইসমাপ্তোৎসবমূ' ইত্যন্তেন। দ্বিতীয়েইপি “দৃষ্িরনামৃতবধিণী 
শ্মিতমধুপ্রশ্ন্বি বক্তুং ন কিম্” ইত্যাদিনা স এব বিচ্ছিন্নোৎপ্যনুদংহিতঃ | 
ভৃতীয়েইপি 

সর্বত্র জলিতেষু বেশ্মন্থ ভয়াদীলীজনে বিদ্রুতে 

খ্বীসৌৎকম্পবিহ্তয় প্রতিপদং দেব্যা পতন্ত্যা তথা । 

হা নাঁথেতি মুহ্ু প্রলাপপরয়া দগ্ধং বরাক্যা তয়! 

শান্তেনাপি বয়ং তু তেন দহনেনাগ্াঁপি দহামহে ॥ 
ইত্যাদিনা। চতুর্থেইপি 

দেবী স্বীকৃতমানসম্য নিয়তং স্বপ্লায়মানস্য মে 
তদ্গোত্রগ্রহণাঁদিয়ং হুবদন। যাঁয়াৎ কথং ন ব্যথাম্ । 

ইথং যন্ত্রণয়া কথম্ কথমপি ক্ষীণ! নিশ! জাগ্রতে 
দবাক্ষিণ্যোপহতেন স৷ প্রিয়তম। স্বপ্রেংপি নাসাদিতা। ॥ 



১৭ ১৫ দ্ভিীপেতধবন্তালোকে 

অস্ত বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্ত ধ্বনেরনুরণনরূপব্যঙ্গ্যোহপি যঃ প্রভেদ 
উদ্দান্গতে। দ্িপ্রকারঃ সোহপি প্রবন্ধেষু কেধুচিদ্দ্যোততে । তগ্যথ। 
মধুমথনবিজয়ে। পাঞ্চজন্যোক্তিযু। যথা। বা মমৈব কামদেবস্ত সহচর- 
সমাগমে বিষমবাণলীলায়াম্। যথ) চ গৃপ্রগোমায়ুসংবাদাদৌ মহাভারতে। 

সুপ্তি বচনসন্বন্ধৈস্তথ। কারকশক্তিভিঃ | 
কৃত্বদ্ধিতসমাসৈশ্চ গ্যোত্যোহলক্ষ্যক্রমঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥ 

ইত্যাদিনা । পঞ্চেমেইপি সমাগমপ্রত্যাশয়া করুণে নিবৃত্তে বিপ্রলস্তেহস্কুরিতে, 
তথাভৃতে তর্সিন্ মুনিবচসি জাতাগসি ময়ি 

প্রযত্ান্তগূর্টাং রুষমুপগতা৷ মে প্রিয়তম । 
প্রসীদেতি প্রোক্ত। ন খলু কুপিতেত্যুক্তিমধুরং 
সমুত্ভিন্না পীতৈর্নয়নসলিলৈঃস্থাস্যতি পুনঃ ॥ 

ইত্যাদিনা। ষষ্ঠেইপি “ত্বৎস্প্রাপ্তিবিলৌভিতেন সচিবৈঃ প্রাণা ময়া ধারিতাঃ” 
ইত্যাঁদিনা। অলস্কতীনামিতি যৌজনাপেক্ষয়। কর্মণি যী । দৃশ্থান্তে চেতি। যথ। 
স্বপ্রবাসবদত্তাখ্যে নাটকে - 

্বঞ্চিতপক্ষকপাটং নয়নদ্বারং স্বরূপতাড়েন । 

উদঘাট্য সা প্রবিষ্টা হৃদয়গৃহং মে নৃপতনূজা ॥ ১৪ ॥ ইতি । 
ন কেবলং প্রবন্ধেন সাক্ষাদ্বযন্গ্যো1৷ রসো যাবৎ পারম্পর্ষেণাপীতি দর্শয়িতুমুপ- 

ক্রমতে _ কিঞ্চেতি। অনুত্বানৌপমঃ- শব্দশক্তিমূলোইর্যশক্তিমুলশ্চ, যো ধ্বনেঃ 
প্রভেদ উদাহতঃ স কেষুচিৎ প্রবন্ধেযু নিমিত্তভূতেষু ব্যঞ্রকেষু সংস্থ ব্যঙ্গযতয়। 
স্থিতঃ সন্। অস্যেতি রসাদিধ্বনেঃ প্রকৃতম্য ভীসতে ব্যঞ্রকতয়েতি শেষঃ। বৃত্তি- 

গরস্থোইপ্যেবমেব যৌজ্যঃ ! অথ বান্ুম্বানৌপমঃ প্রভেদ উদাহতো যঃ প্রবন্ধেযু ভাসতে, 
অশ্যাপি “ছ্যোত্যোহলক্ষ্যক্রমঃ কচিৎ' ইত্যুস্তরশ্লোকেন কারিকাবৃত্তোঃ সঙ্গতিঃ | 

এতদুক্তং ভবতি - প্রবন্ধেন কদাচিদনুরণনরূপব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ সাক্ষাদ্যজ্যতে স তু 

রূসাঁদিধবনে পর্যবস্যতীতি । যদি তু স্পষ্টমেব ব্যাখায়তে তদা গ্রন্থস্য পূর্বোত্তরস্যা- 
লক্ষ্যক্রমবিষয়ন্য মধ্যে গ্রস্থোহয়মসজতঃ স্যাঁৎ, নীরসত্বং চ পাঞ্চজন্টোক্ত্যাদীনা মুক্তং 
স্তাদিত্যলম্। লীলাদাঢ়া শুধ্যুডঢাঁসঅলমহিমগ্ডল সশ্চিঅ অজ্ঞ । 
কীত্মনথণালাহরতুজ্জআই অঙ্গস্মি ॥ 

ইত্যাদয়ঃ পাঞ্জজন্টোক্তয়ে। কুক্মিণীবিপ্রলক্বাহুদেবাশয় প্রতিভেদনাভিপ্রায়মভি- 



তৃতীয্বোদৃছোতঃ ১৫১ 

অলক্ষ্যক্রমে! ধ্বনেয়াত্সা রসাদিঃ স্ুবিবশেষৈস্তিঙবিশেষৈর্বচন- 
বিষেষৈঃ সম্বন্ধবিশেষৈঃ কারকশক্তিভিঃ কৃদ্ধিশেষেস্তদ্ধিতবিশেষৈঃ 
সমাসৈশ্চেতি। চশব্দান্নিপা তোপসর্গকালাদিভিঃ প্রযুক্তৈরভিব্যজ্যমানো 
দৃশ্যতে | যথা-_ 

হ্যককারে হায়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ 
সোহপ্যত্রৈব নিহস্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহে৷ রাবণঃ। 

ধিপ্ধিকৃচ্ছক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুস্তকর্ণেন বা 

্ব্গগ্রামটিকাবিলুষ্ঠনবৃথোচ্ছুনৈঃ কিমেভির্ু জৈঃ ॥ 

ব্যগ্রয়ন্তি। সোইভিব্যক্তঃ প্রকৃতরসস্বরপপর্যযবসায়ী । সহচরঃ বসন্তযৌবনমলয়া- 
নিলাদয়স্তৈঃ সহ সমাগমে 

মিঅবহপগ্ডিঅরোরোণিরঙ্কুসো অবিবেঅরহিআ বি। 

সবিণ বি তুমক্ষি পুণৌবন্তি অ অতত্তি পংযূসিম্মি ॥ 

ইত্যাঁদয়ো। যৌবনস্টো ক্রয়ন্তত্তন্নিজস্বভাবব্যপ্রিকঁঃ, স স্বভাবঃ প্ররুতরসপর্যবসায়ী । 

যথা চেতি। শ্মশানাবতীর্ণং পুত্রদা হার্থমুগ্তোগিনং জনং বিপ্রলব্ং গৃধে! দিবা 
শবশরীরভক্ষণার্থী শীঘ্রমেবাঁপসরত যুয়মিত্যাহ 

অলং স্থিত্ব। শ্মশানেংস্মিন্ গৃধগোমাযুসঙ্কুলে । 

কম্কালবহছলে ঘোরে সর্বপ্রাণিভয়হ্বরে ॥ 

ন চেহ জীবিতঃ কশ্চিৎ কাঁলধর্মমুপাগতঃ | 
প্রিয়ো৷ বা যদি ব] দ্বেস্তঃ প্রীণিনাং গতিরীদৃশী ॥ 

ইত্যাগ্চবোচৎ। গোমাঘুস্ত নিশোদয়াবধি অমী তিষ্ঠন্ত, ততো গৃপ্রাদপহত্যাহং 

তক্ষয়িস্যামীতাযভিপ্রায়েণাীবৌচৎ । 

আদিত্যোহয়ং স্থিতো যৃঢ়াঃ সেহং কুরুত সাম্প্রতম্। 
বহুবিদ্ধো মুহুর্তোইয়ং জীবেদপি কদাচন ॥ 

অমুং কনকবর্ণীভং বাঁলমপ্রাপ্তযৌবনম্। 
গ্পবাক্যাৎ কথং বালাস্ত্যক্ষ্যধবমবিশঙ্কিতাঃ ॥ 

ইত্যাদি । স চাভিপ্রায়ে। ব্যক্ত; শাস্তরস এব পরিনিষিততাং প্রাপ্ত; ॥ ১৫ ॥ 
এবমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য রসাদিধবনের্যদ্পি বর্ণেভ্যঃ প্রভৃতি প্রবন্ধপর্যন্তে ব্যঞ্কবর্গে 

নিরূপিতে ন নিরূপনীয়াস্তরমবশিষ্ততে, তথাপি কবিসহৃদয়ানাং শিক্ষাং দাতুং পুনরপি 



১৫২ সটা ৫ তিতীতএতানেতালোকে 

অত্র হি ঙ্লোকে ভূয়স! সর্বেষামপ্যেষাং স্কুটমেব ব্যগ্তকত্বং দৃশ্যাতে। তত্র 
“মে যদরয়ঃ ইত্যনেন সুপ জন্বন্ধবচনানামভিব্যঞ্জকত্বম্। “তত্রাপ্যসৌ 
তাপস ইত্যত্র তদ্ধিতনিপাতয়োঃ ৷ “সোহপ্যত্রৈব নিহস্তি রাক্ষসকুলং 
জীবত্যহে। রাবণঃ” ইত্যত্র তিঙকারকশক্তীনাম্। “ধিদ্ধিকৃচ্ছক্রজিত মূ: 
ইত্যাদৌ গ্লোকার্দে কৃত্বদ্ধিতসমাসোপসর্গাণাম্। এবংবিধস্ত ব্যঞ্জক- 
ভূয়ন্ত্ে চ ঘটমানে কাব্যস্ত সর্বাতিশায়িনী বন্ধচ্ছায়! সমুন্মীলতি। যত্র 
হি ব্যঙ্যাবভাসিমঃ পদন্তৈকন্তৈব তাবদাবির্ভাবস্তত্রাপি কাব্যে কাপি 
বন্ধচ্ছায়া কিমুত যত্র তেষাং বহুনাং সমবায়ঃ। যথাত্রানস্তরোদিত- 

্পস্্িপ 

সুক্ষদৃশান্বয়ব্যতিরেকা বাশ্রিত্য ব্যঞ্কবর্গমাহ _ সুপ্তিউডিত্য1দি | বয়ং ত্বিখমেতদনত্তরং 
সবৃত্তিকং বাক্যং বুদ্ধ)ামহে | স্থবাদিভিঃ যোহইনুস্বানৌপমো ভাসতে বক্ত,ভি- 

প্রায়াদিরূপঃ অন্যাপি স্ুবাঁদিভির্ব্যক্তশ্যানুম্বানোৌপমস্যালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গেযা ছ্োত্যঃ। 

কচিদিতি পুর্বকীরিকয়া সহ সংমীল্য সঙ্গতিরিতি | সর্বত্র হি স্থবাঁদীনামভিপ্রায়- 
বিশেষাঁভিব্যঞ্রকত্বমেব | উদাহরণে স ত্বভিব্যক্তোহভিপ্রায়ো থাস্বং বিভাবাঁদিরূপ- 
তাদ্বারেণ রসাদীন্ব্যনক্তি। 

এতদুক্তং এবতি--বর্ণাদিভিঃ প্রবন্ধান্তৈ: সাক্ষার্া রসোখভিব্যজ্যতে বিভা- 

বাঁদিপ্রতিপাঁদনদ্বারেণ যদি বা বিভীবাদিব্যগ্জনদ্বারেণ পরম্পরয়েতি তত্র বন্ধশ্যৈতৎ 

পরম্পরয়। ব্যপ্রকত্বং প্রসঙ্গাদাবুক্তম্। অধুনা! তু বর্ণপদাদীনামুচ্যত ইতি । তেন 
বৃক্তাবপি 'অভিব্যজ্যমান দৃশ্ততে' ইতি । ব্যপ্রকত্বং দৃশ্যত ইত্যাঁদৌ চ বাক্যশেষো২- 

ধ্যাহার্যঃ বিভাবাদিব্যঞ্জনদ্বারতয়। পাঁরম্পর্যেণেত্যেবংরূপঃ | মমারয় ইতি । মমশক্র- 
সভাবো৷ নোৌচিত ইতিসম্বন্ধানৌচিত্যং ক্রোধবিভাবং ব্যনক্তি অরয় ইতি বন্ুবচনম্। 
তপো বিদ্াতে যস্যেতি পৌরুষকথাহীনত্বং তদ্ধিতেন মত্ব্থীয়েনাভিব্যক্তমূ। তব্রাপি- 
শব্দেন নিপাঁতসমুদায়েনাত্যন্তাসম্ভাবনীয়ত্বম। মৎকর্তৃকা যদি জীবনক্রিয়। তদ। 

হননক্রিয়া তাঁবদন্থচিতা । তন্যাং চ স কর্তা অপিশবেন মনুষ্যমীব্রকম্। অভ্রৈবেতি 

-- মদধিঠিতে। দেশোহধিকরণম্। নিঃশেষেণ! হস্তমানততায়া রাঁক্ষদবলং চ কর্মেতি 
তদিদমসংভাব্যমানমুপনতমিতি পুরুষকার! সম্পত্তির্ধবন্যাতে তিঙ্কারকশক্িপ্রতিপাঁদ- 
কৈশ্চ শবৈঃ। রাবণ ইতি ত্বর্থাত্তরসংক্রমিতবাচ্যত্বং পূর্বমেব ব্যাখ্যাতম্। বিদ্ধিগিতি 
নিতাতশ্য শক্রং জিতবানিত্যাখ্যায়িকেম্মিতি উপপদসমাসেন সহকৃতঃ ন্বর্গেত্যাদি- 
অমাসন্য স্বপৌর্ষাচুম্মরণৎং প্রতি ব্যজকত্বমূ। গ্রামটিকেতি স্বার্ধিকতদ্ধিতপ্রয়োগণ্য 
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শ্লোকে ৷ অত্র হি রাবণ ইত্যস্মিন পদেহর্থাস্তরসংক্রমিতবাঁচ্যেন ধ্বনি- 
প্রভেদেনালঙ্কৃতেহুপি পুনরনস্তরোক্তানাং ব্যঞ্ুক্ষপ্রকারাণামুদ্তাসনম্। 
দৃশ্যন্তে চ মহাত্বনাং প্রতিভাবিশেষভাজাং বাহুল্যেনৈবংবিধা 
বন্ধপ্রকারাঃ। 

ষথা মহরেব্যাসম্য _ 

অতিক্রান্তস্ধাঃ কালাঃ প্রতাপস্থিতদারুণাঃ 
শ্বঃ শ্বঃ পাগীয়দিবস৷ পৃথিবী গতযৌদ্রনা ॥ 

অত্র হি কৃত্তদ্ধিতবচনৈরলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ “পৃথিবী গতযৌবনা” ইত্যনেন 
চাত্যস্ততিরস্কতবাচ্যো ধ্বনিঃপ্রকাশিতঃ। 

্ত্রীপ্রত্যয়সহিতস্তাঁবহুমানাস্পদত্বং প্রতি, বিলুঠনশবে! বিশবস্য নির্দায়াবঙ্ন্দনং প্রতি 
ব্যঞ্কত্বম। বৃথাশবস্য নিপাঁতশ্য স্বাত্মপৌরুষনিন্দীং প্রতি ব্যঞ্জকতা। তুজৈরিতি 
বনহ্ুবচনেন প্রত্যুত ভারমাত্রমেতদিতি ব্যজ্যতে । তেন তিলশস্তিলশোইপি বিভজ্য- 

মানেইত্র শ্লোকে সর্ব এবাংশো ব্যপ্রকত্বেন ভাতীতি কিমন্যৎ | এতদর্থপ্রদর্শনস্য ফলং 

দর্শয়তি-এবমিতি। একন্য পদস্তেতি যদুক্তং তছ্দাহরতি -_যথাত্রেতি ৷ অতিক্রান্তং 

ন তু কদাচন বর্তমানতামবলম্বমানং স্থুখং যেষু তে কালা ইতি, সর্ব এব ন তু স্থখং 
প্রতি বর্তমাঁনঃ স কোইপি কাললেশ ইত্যর্ঘঃ। প্রতীপাঙ্্যপস্থিতানি বৃক্তানি প্রত্যা- 
বর্তমানাঁনি তথা দূরভাবিস্তপি প্রত্যুপস্থিতানি নিকটতয়! বর্তমানানি ভবন্তি দারুণাঁনি 
ছুঃখানি যেষু তে। ছুঃখং বন্ুপ্রকারমেব প্রতিবর্তমানাঃ সর্বে কালাংশ৷ ইত্যনেন 
কালশ্য তাবনির্বেদমভিব্যঞ্জয়তঃ শাত্তরসব্যগ্রকত্বম্। দেশন্যাপ্যাহ _ পৃথিবী শ্বঃ শ্বঃ 
প্রাতঃ প্রাতর্দিনাদ্দিনং পাপীয়দিবসাঃ পাঁপানাং সম্বন্ধিনঃ পাপিষ্জনস্বামিকা দিবস! 
যশ্যাং সা তথোক্তা । স্বভাবতঃ এব তাঁবৎকাঁলো। দুঃখময়ঃ তত্রাঁপি পাঁপিষ্ঠজনস্বামিক- 
পৃথিবীলক্ষণদেশদৌরাত্ম্যাদ্বিশেষতো ছুঃখময় ইত্যর্থঃ | তথা হি স্ব: শ্বঃ ইতি দিনাদ্দিনং 
গতযৌবনা বৃদ্ধস্ত্রীবদসস্ভাব্যমানসস্ভোগা গতযৌবনতয়া হি যো যে৷ দিবস আগচ্ছতি 
সস পূর্বপূর্বাপেক্ষয়। পাপীয়ান্ নিকষ্টত্বাৎ। যদি বেয়ন্থনন্তো২য়ং শব্দো মুনিনৈবং 
প্রযুক্তো নিজন্তো বা। অত্যন্তেতি। সোপি প্রকারোইস্যৈবাঙ্গতাঁমেতীতি ভাবঃ। 
স্থবস্তস্েতি। সমুদিতত্বে তৃদাহরণৎ দণ্তং ব্যস্তত্বে চৌচ্যত ইতি ভাবঃ ৷ তালৈরিতি 
বহুবচনমনেকবিধং বৈদগ্ধ্যং ধবনৎ বিপ্রলস্তোদ্দীপকতামেতি । 
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এষাং চ স্ুুবাদীনামেকৈকশঃ সমুদিতানাং চ ব্যপ্তকত্বং মহাকবীনাং 
প্রবন্ধেষু প্রায়েণ দৃশ্যতে ৷ স্থবস্তস্ত ব্যঞ্জকত্বং যথা - 

তালৈঃ শিপ্াবলয়ন্্রভগৈঃ কান্তয়! নত্তিতো৷ মে 

যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঃ সুহছঃ ॥ 

তিঙস্তস্ত যথা _ 

অবসর রোউং চিঅ নিম্মিআাই মা পুংস মে হঅচ্ছীইং 
দংসংণমেত্তস্তত্তেহিং জহি হিঅঅং তুহ ণ ণাঅম্॥ 

যথা বা--মা পন্থং রুদ্ধীও অবেহি বালঅ অহোসি অহিরীও। 
অন্ধেঅ পিরিচ্ছাওসুপ্খরং রকৃখিদববং পে ॥ 

সন্বন্ধভ্ত যথা _ 

অগ্রত্ত বচ্চ বালঅ হী অস্তিং কিং মং পুলোএসিএঅম্। 
ভে! জাআভীরুআণং তডং বিঅণ হোই ॥ 

কৃতকপ্রয়োগেষু প্রাকৃতেষু তদ্ধিতবিষয়ে ব্যঞ্জকত্বমাবেছ্চত এব । 

অবজ্ঞাতিশরে কঃ। সমাসানাং চ বৃত্ত্যৌোচিত্যেন বিনিয়োজনে । 
নিপাতানাং ব্যঞ্জকত্বং যথা - 

অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়য়া চোপনতঃ সুছুঃসহেো মে। 

নববারিধরোদয়াঁদহোভি ভবিতব্যং চ নিরাতপার্ধরম্যৈঃ ॥ 

অপসর রোদিতুমেব নিম্মিতে মা পুংসয় হতে অক্ষিণী মে। 
দর্শশমাক্রোন্মত্তাভ্যাং যাত্যাং তব হুদয়মেবংরূপং ন জ্ঞাতম্ ॥ 

উন্মতো৷ হিন কিঞিজ্জীনাতীতি ন কস্তাপ্যত্রাপরাধঃ দৈবেনেখমেব নির্ধণণং 

কৃতমিতি। অপসর মা বৃথা প্রয়াসং কাষাঃ দৈবস্য বিপরিবর্তযিতুমশক্যত্বা্দিতি 
তিওভ্তে। ব্যঞ্রকঃ তদনুগৃহীতানি পদীন্তরাণ্যপীতি ভাবঃ। 

মা পন্থানং রুধঃ অপেহি বাঁলক অপ্রৌঢ় অহে৷ অসি অহ্বীকঃ। 
বয়ং পরতন্ত্রা যতঃ শূন্তাগৃহং মামকং রক্ষণীয়ং বর্ততে ॥ 

ইত্যত্রাপেহীতি তিউন্তমিদং ধ্বনতি--ত্বং তাঁবদপ্রৌড়ো লোকমধ্যে যদেবং 

প্রকাশয়সি। অস্তি তু সঙ্কেতস্থানং শুস্তগৃহং তত্রৈবাগন্তব্যমিতি | 'অন্তত্র ব্রজ 
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ইত্যত্র চশব্দঃ। যথা বাঁ 

মুক্ুরঙ্কুলিসংৃতাধরৌষ্টং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্। 
মুখমংসবিবত্তি পক্ষ্লাক্ষ্যাঃ কথমপুযন্নমিতং ন চুগ্িতং তু ॥ 

অত্র তুশব্দঃ। নিপাতানাং প্রসিদ্ধমপীহ গ্যোতকত্বং রসাপেক্ষয়োক্তমিতি 

দষ্টব্যম। উপসর্গাণাং ব্যঞ্জকত্বঃ যথা _ 

নীবারাঃ শুকগর্ভকোট রমুখভট্টাস্তরণামধঃ 
প্রশ্সিগ্ধাঃ কচিদিঙ্ুদীফলভিদঃ সৃচ্যনস্ত এবোপলাঃ। 

বিশ্বাসোপগমাদভিম্নগতয়ঃ শব্দঃ সহস্তে মুগ! 

স্তোয়াধারপথাশ্চ বন্ধলশিখানিয্যন্দলেখাহ্কিতাঁঃ ॥ 

ইত্যাদৌ। দ্বিত্রাণাং চোপসর্গাণামেকত্র পদে যঃ প্রয়োগঃ সোহপি 
রসব্যক্ত্যন্গুণতয়ৈব নির্দোষঃ। যথা 'প্রজশ্ত্যুত্বরীয়ত্বিষি তমসি 
সমুদ্বীক্ষ্য বীতাবৃতীন্দ্রাগ জ্তন্ঃ ইত্যাদৌ। যথা বা-_ 'মনুস্যবৃত্ত্য1। 
সমূপাচরন্তম্ঠ ইত্যাদৌ। 

নিপাতানামপি তখৈব। যথা “'অহো! বতাসি স্পৃহণীয়বীর্যঃ 
ইত্যাদৌ। যথা বা- 

যে জীবস্তি ন মাস্তি যে স্ম বপুষি গ্রীত্য। প্রনৃত্যন্তি চ 

প্রস্তন্দিপ্রমদাশ্রাবঃ পুলকিতা দৃষ্টে গুণিন্যুজিতে। 

বালক" অপ্রৌচবুদ্ধে স্নান্তীং মাং কিং প্রকর্ষেণীলোকয়স্তেতৎ । ভো৷ ইতি সোলুঠ- 
মাহ্বানমূ। জীয়াভীরুকাণীং সম্বন্ধিতটমেব ন ভবতি। অত্র জীয়াতো যে ভীরব- 

স্তেষামেতংস্থানমিতি দূরাঁপেতঃ সঙ্ন্ধ ইত্যনেন সম্বন্ধেনের্ধযাতিশয়ঃ প্রচ্ছন্নকামিম্যাভি- 

ব্যক্তঃ। ক্ৃতকেতি কগ্রহণং তদ্ধিতোপলক্ষণার্থম্। কৃতঃ কপ্রত্যয় প্রয়োগে যেষু 

কাব্যবাক্যেষু যথা জায়াভীরুকাণামিতি | যে হারপজ্ঞা ধর্মপত্রীষু প্রেমপরতন্ত্রাস্তেভ্যঃ 
কোহন্তো জগতি কুৎ্সিতঃ স্যাঁদিতি কপ্রত্যয়োইবজ্ঞাতিশয়ছোতকঃ | সমাসানাং 
চেতি। কেবলানামেব ব্যঞ্রকত্বমাবেছ্ভত ইতি সম্বন্ধঃ। 

চশব্ধ ইতি জাতাঁবেকবচনম্। দ্বৌচশব্দীবেবমাহতুঃ কাকতালীয়ন্তায়েন গণস্তো- 
পরি স্ফোট ইতিবত্তঘ্বিয়োগশ্চ বর্ধাসময়শ্চ সমমুপনতৌ  এতদলং প্রাণহরণায়। 
অতএব রম্যপদেন সুতরামুদ্দীপনবিভাবত্বপুক্তম্। তুশব্ধ ইতি। পশ্চাত্বীপন্চকসঃ 



১৫৬ সটীকলোচনোপেতধবন্তালোকে 

হা ধিক্ষ্টমহে। কব যামি শরণং তেষাং জনানাং কৃতে 
নীতানাং প্রলয়ং শঠেন বিধিন! সাধুদ্ধিষঃ পুস্যতা ॥ 

ইত্যাদৌ। 
পদপোৌনরক্ত্যং চ ব্যঞ্তকত্বাপেক্ষয়ৈব কদাচিৎ প্রযুজ্যমানং শোভা- 

মাবহতি। যথা-_ 

যদ্ঞ্চনাহিতমতির্বহুচাটুগর্ভং 

কার্ষোন্ুখঃ খলজনঃ কৃতকং ব্রবীতি। 
তৎসাধবে। ন ন বিদস্তি বিদস্তি কিন্তু 

কর্ত,ং বৃথাপ্রণয়ময়স্ত ন পারয়স্তি ॥ 

ইত্যাদৌ। কালম্ত ব্যপ্তকত্বং যথা _ 
সমবিসমণিবিবসেসা সমস্তও মন্দমন্দসংআরা। 

অইরা হোহিস্তি পহা মনোরহাণ'পি ছুল্লজ্ঘা ॥ 

[ সমবিষমনিবিশেষাঃ সমস্ততো মন্দমন্দসঞ্চারাঃ | 
_ অচিরান্তবিত্যস্তি পন্থ(নে! মনোরথানামপি হুর্লজ্ব্যাঃ ॥ 

ইতিচ্ছায়া ] 
অত্র হাচিরাদ্ভবিষ্যস্তি পন্থান ইত্যত্র ভবিধ্যস্তীত্যস্মিন পদে প্রত্যয়ঃ 
কালবিশেষাভিধায়ী রসপরিপোষহেতুঃ প্রকাশতে। অয়ং হি গাথার্থঃ 

সন্ তাবস্মীত্রপরিচুন্বনলীভেনাপি কৃতকৃত্যতা শ্যাদিতি ধ্বনতীতি ভাবঃ| প্রসিদ্ধম- 
পীতি। বৈয়াকরণাদিগৃহেষু হি প্রাকপ্রয়োগস্বাতন্র্প্রয়ৌগাঁভাঁবাঁৎ ষঞ্ঠ্যাগ্শরবণান্লিজ- 
সংখ্যাবিরহাচ্চি বাঁচকবৈলক্ষণ্যেন গ্যোতকা নিপাঁতা ইত্যুদঘোষ্যত এবেতি ভাবঃ। 
প্রকর্ষেণ জিদ্ধা ইতি প্রশব্ঃ প্রকর্ষং গ্যোতয়ন্নিঙ্গুদীফলানাং সরসত্বমাচক্ষাণ আশ্রমস্তয 
সৌন্দর্যাতিশয়ং ধবনতি। “তাপসস্য ফলবিশেষবিষয়োহভিলাষাতিরেকো ধ্বন্যতে, 

ইতি ত্বসৎ; অভিজ্ঞানশীকুন্তলে হি রাজ্ঞ ইয়নমুক্তির্ন তাপসন্তেত্যলম্। দ্বিত্রাণা- 

মিত্যনেনাধিক্যং নিরস্যতি | সম্যগুচ্চৈবিশেষেণেক্ষিতত্বে ভগবতঃ কৃপাতিশয়োইভি-. 

ব্যক্তঃ। ৃ্ 
মনুম্যবৃত্ধযা৷ সমুপাঁচরস্তং স্ববুদ্ধিসা মান্তকৃতান্ুমানাঃ | 
যোগীশ্বরৈরপ্যন্থবোধমীশ ত্বাং বোদ্ধ,মিচ্ছন্তযবুধা ঃসবতর্কেঃ ॥ 



দ্বিতীয়োদৃভোতঃ ১৫৭: 

প্রবাসবিপ্রলম্তশঙ্গারবিভাবতয়1! বিভাব্যমানে! রসবান্্। যথাত্র 
প্রত্যয়াংশে! ব্যঞ্জকস্তথ! কচিৎ প্রকৃত্যংশোহপি দৃশ্যতে । যথাঁ_ 

তদেগহঃ নতভিত্তি মন্দিরমিদং লন্ধাবগাহং দিবঃ 

সা ধেনুর্জরতী চরস্তি করিণামেতা ঘনাভা ঘটা । 

স ক্ষুদ্রো মুসলধ্বনিঃ কলমিদং সঙ্গীতকং যোধিতা- 
মাশ্চর্যং দিবসৈদ্ধিজোহয়মিয়তীং ভূমিং সমারোপিতঃ ॥ 

অত্র প্লোকে দিবসৈরিত্যশ্মিন পদে প্রকৃত্যংশোহপি ছ্যোতকঃ। 
সবনাম্নাং ব্যঞ্জকত্বং যথানস্তরোক্তে শ্লোকে। অত্র চ সর্ধনায়ামেব 

ব্যঞ্ুকত্বং হৃদি ব্যবস্থাপ্য কবিন৷ কেত্যা দিশব্দপ্রয়োগো ন কৃতঃ। 

অনয়া দিশ' সহৃদয়ৈরন্তেইপি ব্যঞ্জক বিশেষাঃ স্বয়মুতপ্রেক্ষণীয়াঃ। এতচ্চ 
সর্বং পদবাক্যরচনাদ্যোতনোক্ত্যৈব গতার্থমপি বৈচিত্র্েণ ব্যুৎপত্তয়ে 
পুনরুক্তম্। 

. নন্থু চার্থসামর্থ্যাক্ষেপ্যা রসাদয় ইত্যুক্তম্, তথা চ স্মুবাদীনাং 
ব্যঞকত্ববৈচিত্র্য কথনমনন্বিতমেব। উক্তমত্র পদানাং ব্যঞ্জকত্বোক্ঞযবসরে । 
কিঞ্চার্থবিশেষাক্ষেপ্যত্বেহপি রসাঁদীনাং তেষামর্থবিশেষাণাং ব্যপ্তকশব্দা- 

সম্যগ ভৃতমুপাংশুক্ত্বা আসমন্তীচ্চরভ্তমিত্যনেন লোকানুজিত্বক্ষাতিশয়স্তত্তদাচরতঃ 

পরমেশ্বরস্য ধ্বনিত | 

তখৈবেতি। রসব্যঞ্জকত্বেন দ্বিত্রাণীনপি প্রয়োগে! নির্দোষ ইত্যর্থঃ। শ্লীখাঁতি- 

শয়ে। নির্বেদাঁতিশয়শচ অহো! বতেতি হা! ধিগিতি চ ধবন্যতে | প্রসঙ্গাৎ পৌনরু- 
ক্তযান্তরমপি ব্যঞ্ুকমিত্যাহ--পদপৌনরক্যমিতি | পদগ্রহণং বাক্যাদেরপি যথা- 
সম্ভবমুপলক্ষণম্। বিদস্তীতি। ত এব হি সর্যং বিদন্তি স্থতরামিতি ধবন্যাতে | 
বাক্যপৌনরুক্ত্যং যথা _ পশ্ত দ্বীপা দন্তত্মাদপি” ইতি বচনান্তরং “কঃ সন্দেহঃ দবীপাদন্ত- 

ক্মাদপি” ইত্যনেনেপ্সিতপ্রীপ্তিরবিদ্িতৈব ধবন্যতে | “কিং কিম্? স্বস্থা ভবস্তি ময়ি 

জীবতি' ইত্যনেনামর্শীতিশয়ঃ | দদর্বক্ষিতিভূতাং নাথ দৃষ্টা সর্বালন্থন্দরী' ইত্যুন্মা- 

দীতিশয়ঃ। 

কালম্তেতি। তিওভ্তপদানুপ্রবিষ্টস্াপ্যর্থকল]পন্য কারককালসংখ্যোপগ্রহরূপন্য 

মধ্যেহ্য়ব্যতিরেকাভ্যাঁং হুক্ষদৃশ1! ভাঁগগতমপি ব্যঞ্জকত্বং বিচার্যমিতি ভাবঃ। 



- ১৫৮ সটাকলোচনোপেতধ্বন্যালোকে' 

বিনাভাবিত্বাদ্ভথা প্রদ্িতংব্যঞ্জ কম্বরূপপরিজ্ঞানং বিভজ্যোপযুজ্যত এব। 
শব্দবিশেষাণ।ং চাঁশ্যত্র চ চারুত্বং যদ্বিভাগেনোপদণিতং তদপি তেষাং 
ব্যগ্তকতেনৈবাবস্থিতমিত্যবগন্তব্যম্। 

যত্তাপি তৎ সন্প্রতিন প্রতিভাসতে তত্রাপি ব্যঞ্জকে রচনাস্তরে 
যদ্দৃষ্ট সৌষ্ঠবং তেষাং প্রবাহপতিতানাং তদ্রেবাভ্যাসাদপোদ্ধতানাম- 
প্যবভানত ইত্যবসাতব্যম্। কোহইন্যথা তুল্যে বাচকত্বে শব্দানাং 
চারুত্ববিষয়ো বিশেষণ স্াৎ। অন্য এবাসৌ সহ্ৃদয়সংবেগ্ভ ইতি চেৎ, 
কিমিদং সহ্ৃদয়ত্বং নাম? কিং রসভাবানপেক্ষকাব্যাশ্রিতসময়বিশেষা- 

ভিন্গত্বম, উত রসভাবাদিময় কাব্যস্বরূপপরিজ্ঞাননৈপুণ্যম। পুর্বস্মিন্ 
পক্ষে তথাবিধসহ্ৃদয়ব্যবস্থাপিতানাং শব্বিশেধাণাং চারুত্বনিয়মো। ন 

স্তাৎ পুনঃ সময়ান্তরেণান্যথাপি ব্যবস্থাপনসম্তবাৎ। দ্বিতীয়ন্মিংস্ত পক্ষে 
রসজ্ঞতৈব সন্ৃদয়ত্বমিতি । তথাবিধৈঃ সন্ৃদয়েঃ সংবেছ্যো রসাদিসমর্পণ- 
সামর্থ্যমেব নৈসগিকং শব্দানাং বিশেষ ইতি ব্যঞ্জকত্বাশ্রয্েব তেষাং 

রসপরিপৌঁষেতি । উংপ্রেক্ষ্যমীণো বর্ষাসময়ঃ কম্পকারী কিমুত বর্তমান ইতি 
ধন্যাতে | অংশাংশিকপ্রসঙ্গীদেবাহ _যথাত্রেতি । 

দিবসার্থে হ্বত্রাত্যন্তাসম্তাব্যমাঁনতামস্যার্থস্য ধবনতি। সর্বনাম়াং চেতি। প্রকৃতঃংশস্য 
চেত্যর্থঃ। তেন প্রকৃত্যংশেন সত্ভূয় সর্বনীমব্যঞ্জকং দৃশ্তত ইত্যুক্তং ভবতীতি ন 
পৌনরুক্ত্যম্। তথা হি তদিতি পদং নতভিভীত্যেতৎ প্ররুত্যংশসহায়ং সমস্তামজল- 
নিধানতৃতাং মৃষকাছ্াকীর্ণতাঁং ধবনতি। তদদিতি হি কেবলমুচ্যমানে সমুৎকর্ধীতি- 

শয়োইপি সম্ভাব্যেত। ন চ নতভিত্তিশবেনাপ্যেতে দৌর্ভীগ্যায়তনত্বস্চকা বিশেষা 
উক্তীঃ। এবং সা ধেন্ুরিত্যাদীবপি যোজ্যম্। এবংবিধে চ বিষয়ে স্মরণাকার- 
ছো'তিকতা তচ্ছন্স্য | ন তু যচ্ছব্দপংবদ্ধতেত্যুক্তং প্রাক । অতএবাত্র তদিদংশবদাদিন। 

স্বত্যনভবয়োরত্যন্তবিরুদ্ধবিষয়তাসুচনেনাশ্চর্যবিভাবতা যোজিতা । তদিদংশব্দাছ্য- 

ভাবে তু সর্বমসঙ্গতং স্যাদিতি তদ্দিদমংশয়োরেব প্রাণত্ব যৌজ্যম। এতচ্চ দ্বিশঃ 

সামন্ত্যং ত্রিশঃ সামস্ত্যমিতি ব্যঞ্জকমিত্যুপলক্ষণপরমূ। তেন লোই্প্রস্তীরন্তায়েনা- 

নন্তবৈচিত্রাযমুক্তম্ । যদদক্ষ্যত্যন্যেইগীতি । অতিবিক্ষিপ্ততয়| শিষ্যবুদ্ধিসমাধানং ন 
ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ সংক্ষিপতি-এতচ্চেতি। বিতত্যাঁভিধানেইপি প্রয়োজনং 
স্মারয়তি - বৈচিত্রেণেতি ৷ 
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সুখ্যং চারুত্বম্। বাচকত্বাশ্রয়াণাস্ত প্রসাদ এবার্থাপেক্ষায়াং তেষাং 
বিশেষ । অর্থানপেক্ষায়াং ত্বনুপ্রাসাদিরেব ৷ এবং রসাদীনাং ব্যগ্ক- 
স্বরূপমভিধায় তেষামেব বিরোধিরূপং লক্ষয়িতৃূমিদমুপক্রম্:৬ _ 

প্রবন্ধে মুক্তকে বাপি রসাদীব্বন্দ ধুমিচ্ছতা । 
যত্বঃ কার্ধঃ স্বমতিনা পরিহারে বিরোধিনাম্ ॥ ১৭ ॥. 

প্রবন্ধে মুক্তকে বাপি রসভাবনিবন্ধনাং প্রত্যাদূতমনাঃ কবিবিরোধি 
পরিহারে পরাং যত্বমাদধীত। অন্যথা ত্বস্ত রসময়ঃ শ্লোক একোইপি 
সম্যঙন সম্পদ্যতে। কানি পুনস্তানি বিরোধীনি যাঁনি যত্বুতঃ কবেঃ 

পরিহর্তব্যানীত্যুচ্যতে _ 

রিরোধিরসসম্বন্ষিবিভাবাদিপরিগ্রহঃ | 

বিস্তরেণান্বিতস্তাপি বস্ত্নোহন্থস্ত বর্ণনম্ ॥ ১৮ 

নম্বিতি। পূর্বং নির্ণীতমপ্যেতদবিস্মরণার্থমধিকাভিধানার্থং চাক্ষিপ্তমূ। উত্ত- 
মত্রেতি । ন বাঁচকত্বং ধ্বনিব্যবহারোৌপযোগি যেনাবাচকস্য ব্যঞ্জকত্বং ন শ্যাৎ ইতি 

প্রাগেবোক্তম্। ননুু ন গীতাদিবদ্রসাভিব্যঞ্ককত্বেইপি শস্য অত্র ব্যাপারোইস্তেব ; 

স চ ব্যঞ্নায়সৈবেতি তাবঃ। এতচ্চাম্মাভিঃ প্রথমোৃগ্োতে নির্ণীতচরম। ন 

চেদমস্মাভিরপূর্বঘুক্তমিত্যাহ _শব্দবিশেষাণাং চেতি। অন্ত্রেতি । ভামহবিবরণে । 

বিভাগেনেতি । অকৃচন্দনাদয়ঃ শব্দাঁঃ শৃঙ্গারে চারবে৷ বীভৎসে ত্বচারব ইতি রসকৃত 
এব বিভাগঃ | রসং প্রতি চ শবন্য ব্যগ্রকত্বমেবেত্যক্তং প্রাকৃ। 

যত্রাপীতি | অ্রকৃচন্দনাদিশব্বীনাঁ তদানীং শুক্গারাদিব্যগ্রকত্বাভাবেইপি 
ব্যঞ্কত্বশক্তেভূ্য়িসা দর্শনাত্দধিবাসন্থন্দরীভৃতমর্থ, প্রতিপাদয়িতুং সামার্যমন্তি 

তথা হি-_ “তটাতারং তাম্যতি' ইত্যত্র তটশব্স্য পুংস্বনপুংসকত্বে অনা নৃত্য স্্ীত্বমেবা- 
শ্রিতং সহৃদয়ৈঃ 'ন্ত্রীতি নামাঁপি নধুরং' ইতি কৃত্বা। যথা বাশ্মদ্ধুপাধায়স্য বিদ্বংকবি- 

সহৃদরচক্রবপ্তিনো। ভটেন্দুরাজন্ _ 

ইন্দীবরছ্যতি যদা বিমুয়া লক্ষ 
সথ্যবিস্ময়ৈকম্হাদোইন্য যদ! বিলাসাঃ। 

স্যাম্নাম পুণ্যপরিণাঁমবশাত্তথাঁপি 

কিং কিং কপোঁলতলকোমলকাত্তিরিন্দুঃ | 
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অকাণ্ড এব বিচ্ছিত্তিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্। 
পরিপোষং গতন্তাপি পৌনঃপুন্যেন দীপনম্। 
রসস্থ স্যাদ্বিরোধায় বৃত্ত্যনৌচিত্যমেব চ ॥ ১৯॥ 

প্রস্তুতরসাপেক্ষয়া বিরোধী ষেো রসস্তন্ত সন্বন্ধিনাং বিভাবভাবানুভাবা- 

নাং পরিগ্রহে! রসবিরোধহেতুকঃ সম্ভবনীয়ঃ | তত্র বিরোধিরসবিভাব- 
পরিগ্রহো! যথা শাস্তরসবিভাবেষু তদ্ধিভাবতয়ৈব নিরূপিতেষনস্তরমেব 
শৃঙ্গারাদিবিভাববর্ণনে । বিরোধিরসভাবপরিগ্রহো। যথ প্রিয়ং প্রতি 
প্রণয়কলহকুপিতান্ু কামিনীষু বৈরাগ্যকথাভিরনুনয়ে। বিরোধির- 

সান্ুভাবপরিগ্রহো! যথ' প্রণয়কুপিতায়াং প্রিয়ায়ামপ্রসীদস্ত্যাং নায়কস্তয 
কোপাবেশবিবশস্ত রৌদ্রান্ুভাববর্ণনে | 

অয়ং চান্তেো৷ রসভঙ্গ হেতুর্ষৎপ্রস্ততরসাপেক্ষয়া বস্তনোহন্স্ত কথ- 

ঞিদস্বিতন্ত।পি বিস্তরেণ কথনম্। যথ। বিপ্রলস্তশৃঙ্গারে নায়কন্তয 

কম্তচিদ্র্ণয়িতুমুপক্রাস্তে কবের্ধমকাছ্যলক্কারনিবন্ধনরসিকতয়া মহুতা 

অত্র হীন্দীবরলক্ষবিস্ময়ন্থহদিলীসনামপরিণাঁমকোমলাদয়; শব্দাঃ শুক্গারাঁতি- 

ব্যঞ্নদৃষ্টশক্তয়ৌইত্র পরং সৌন্র্যমাবহত্তি। অবশ্তং চৈতদত্যুপগন্তব্যমিত্যাহ 
কোইন্যথেতি ৷ অসংবেদ্ধস্তাবদসৌ ন যুক্ত ইত্যাশয়েনাহ _ সহৃদয়েতি। পুনরিতি | 

অনিয়ন্ত্রিতপুরুষেচ্ছায়ত্তো হি সময়ঃ কথং নিয়তঃ স্যাৎ। মুখ্যং চারুত্বমিতি। 
বিশেষ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধ: ৷ অর্থাপেক্ষয়ামিতি। বাচ্যাপেক্ষায়ীমিত্যর্থঃ ৷ অন্ধু- 

প্রাসাদিরেবেতি। শব্দাস্তরেণ সহ যা রচনা তদপেক্ষোইসৌ৷ বিশেষ ইত্যর্থ:। আদি- 
গ্রহণীচ্ছন্দগুণীলঙ্কাীরীণাং সংগ্রহঃ । অতএব রচনয়। প্রসাঁদেন চীর্ত্বেন চৌপবৃংহিতা 

এব শব্দাঃ কাব্যে যৌজ্যা ইতি তাঁৎপর্য্যম্ ॥ ১৫, ১৬। 
রসাদীনাং যত্ধ্যগ্কং বর্ণপদাদিপ্রবন্ধান্তং তশ্য স্বরূপমভিধায়েতি সন্বন্ধঃ | 

উপক্রম্যত ইতি । বিরোধিনামপি লক্ষণকরণে প্রয়োজনমুচ্যতে শক্যহীনত্বং নাম 

অনয়া কীরিকয়া। । লক্ষণং তু বিরোধিরসসন্বন্ধীত্যাদিনা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

নম্থু “বিভাবভাবানুভাবসঞ্চার্যো চিত্যচারুণ* ইতি যছুক্তং তত এব ব্যতিরেক- 
মুখেনৈতদপ্যবগংস্ততে । মৈবমৃ্, ব্যতিরেকেণ হি তদভাবমাত্রং প্রতীয়তে ন তু 
তথ্বিরুদ্ধমূ। তদভাবমাত্রং চন তথা দূষকং, যথা তদিরুদ্ধমূ। পথ্যান্ূপযৌগো হি 
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প্রবদ্ধেন পর্তাদিবর্ণনে। অয়ং চাপরো রসভঙ্গ হতুরবগন্তব্যো যদকাও 
এব বিচ্ছিত্তিঃ রসম্যাকাণ্ড এব চ প্রকাশনম্। তত্রানবসরে বিরামে 
রসন্ত যথা নায়কম্ত কম্তচিৎ স্পৃহণীয়সমাগময়! নায়িকা! কয়াচিৎ 
পরাং পরিপোষপদবীং প্রাপ্তে শৃঙ্গারে বিদিতে চ পরম্পরানুরাগে 

সমাগমোপায়ং চিস্তোচিতং ব্যবহারমুৎস্থজ্য স্বতন্ত্রতয়া ব্যাপারাস্তর- 
বর্ণনে। অনবসরে চ প্রকাশনং রসম্ত যথ৷ প্রবৃত্তে প্রবৃত্তবিবিধবীর- 

সংক্ষয়ে কল্পসংক্ষয়কল্পে সংগ্রামে রামদেবপ্রায়স্তাপি তাবন্নায়কন্তান্ুপ- 
ক্রাস্তবিপ্রলস্তশঙ্গারন্ত নিমিত্তমুচিতমস্তরেণৈব শুঙ্গারকথায়ামবতার- 
বর্ণনে। ন চৈবংবিধে বিষয়ে দৈবব্যামোহিতত্বং কথাপুরুষন্ত পরিহারে! 
যতো রসবন্ধ এব কবেঃ প্রাধান্তেন প্রবৃত্তিনিবন্ধনং যুক্তম। ইতিবৃত্ত- 
বর্ণনং তছুপায় এবেত্যুক্তং প্রাক “আলোকার্থী যথ! দীপশিখায়াং যত্ব- 
বাঞ্জন£ ইত্যার্দিনা। 

ন তথা ব্যাধিং জনয়তি যদ্ধদপত্যোপযোগঃ। তদাহ--যত্বত ইতি। “বিভাবে*- 
ত্যাদিন৷ শ্লোকেন যছুক্তং তদ্িরুদ্ধং বিরোধীত্যাদিনার্ধশ্লোকেনাহ। “ইতিবৃত্তে' 
ত্যাদিনা প্লোকঘয়েন যছুক্তং তদ্বিরুদ্ধং বিস্তরেণেত্যর্ধশ্লোকেনাহ | উদ্দীপনেত্যর্ধ- 

শ্লোকোক্তম্য বিরুদ্ধমকাণ্ড ইত্যর্ধশ্লোকেন। “রসম্যেতত্যরধপ্পোকোক্তস্য বিরুদ্ধ 
পরিপোঁষং গতস্তেত্যর্ধন্পৌোকেন । “অলম্কতীনামি'ত্যনেন যদুক্তং তদ্িরুমন্দপি চ 

বিরুদ্ধং বৃত্যনৌচিত্যমিত্যনেন । এতৎক্রমেন ব্যাঁচষ্টে -প্রস্ততরসাপেক্ষয়েত্যাদিন। ৷ 

হাশ্যশূঙ্গীরয়োর্বারাড়ুতয়ো বৌদ্রকরুণয়োর্য়ানকবীভতসয়োর্নণ বিভাববিরোধ 
ইত্যভিপ্রায়েণ শান্তশৃঙ্গীরা বুপন্ধান্তো, প্রশমরাগয়োধিরোধাৎ। বিরোৌধিনে! রসম্য 
যে ভাবে। ব্যভিচারী তশ্য পরিগ্রহ, বিরোধিনম্ত যঃ স্থায়ী স্থায়িতয়। তৎপরি- 
গ্রহোহসম্তনীয় এব তদনুথানপ্রসঙ্গাৎ । ব্যভিচারিতয়। তু পরিগ্রহো ভবত্যেব । 

অতএব সামান্যেন ভাবগ্রহণম্। বৈরাগ্যকথাভিরিতি বৈরাগ্যশব্দেন নির্বেদঃ শান্তস্য 

যঃ স্থায়ী স উক্তঃ। যথা--প্রসাদে বর্তম্ব প্রকটয় মুদং সন্ত্যজ রুষম্” ইত্যাদ্যপ- 
্রম্যার্ান্তরন্তাসে। “ন মুগ্ধ প্রত্যেতুৎ প্রভবতি গতঃ কালহরিণঃ ইতি। মনাগপি 
নির্বেদানুপ্রবেশে সতি রতেবিচ্ছেদঃ | ভ্ঞীতবিষয়সতবে। ছি জীবিতসর্বস্বাভিমীনং 
কথং ভজেত। ন হি জ্ঞাতশুক্তিকারজততত্বস্তহূপাদেরধিয়ং ভজতে খতে সং- 

১৩ 
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অতএব চেতিবৃত্তমাত্রবর্ণনপ্রাধান্েইঙ্গাঙ্গিভাবরহিতরসভাবনি- 

বন্ধেন চ কবীনামেবংবিধানি স্থলিতানি ভবস্তীতি রসাদিরূপব্যঙ্গ্যতাৎ 
পর্যমেবৈষাং যুক্তমিতি যত্যোহম্মাভিরারন্ধো৷ ন ধ্বনিপ্রতিপাদনমাত্রাভি 
নিবেশেন। পুনশ্চায়মন্যো রসভঙ্গহেতুরবধারণীয়ো যৎপরিপোষং 
গতন্যাপি রসস্ত পৌনঃপুন্যেন দীপনম্। উভঘুক্কো হি রসঃ 
স্বসামগ্রীলব্ধপরিপোষঃ পুনঃ পুনঃ পরামুশ্যমানঃ পরিস্নানকুন্থমকল্পঃ 

কল্পতে। তথা বৃত্তের্যবহারন্ত ষদনৌচিত্যং তদপি রসভঙ্গহেতুরেব 

যথা নায়কং প্রতি নায়িকায়াঃ কন্থয।শ্চিহুচিতাং ভঙ্গিমস্তরেণ স্বয়ং 

সম্ভোগাভিলাষকথনে । যদি বা বৃত্বীনাং ভরতপ্রসিদ্ধানাং কৈশিক্যা- 
দীনাং কাব্যালঙ্কারাস্তরপ্রসিদ্ধানাম্পনাগরিকাগ্ানাং বা যদনৌচিত্যম- 

বিষয়ে নিবন্ধনং তদপি রসভঙ্গহেতৃঃ । এবমেষাং রসবিরোধিনামন্তেষাং 
চানয়।৷ দিশ! স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতানাং পরিহারে সতকবিভিরবহিতৈর্ভবি- 
তব্যম। পরিকরশ্লোকশ্চাত্র_ 

বৃতিমাত্রাৎ। কথাভিরিতি বনুবচনং শান্তরসম্য ব্যভিচাঁরিশো ধূতিং মতিপ্রভৃতীন্ 
সংগৃহণতি। 

ননবন্তদনুন্মত্বঃ কথং বর্ণয়েৎ, কিমুত বিস্তরতঃ ইত্যাহ _কথঞিদস্বিতস্তেতি | 
ব্যাপারান্তরেতি। যথা বৎসরাজচরিতে চতুর্থে২ঙ্কে _ রত্বীবলীনামধেয়মপ্যগৃহছতো 

বিজয়বর্মবৃত্ান্তবর্ণনে । অপি তাঁবদিতি শব্দাভ্যাং দুর্যোধনাঁদেস্তদর্ণনং দূরাঁপাস্তমিতি 

'বেনীসংহারে দ্বিতীয়াঙ্কমেবোদাহরণত্বেন ধবনতি। অতএব বক্ষ্যতি - “দৈবব্যামো- 

হিতত্বমিতি। পূর্ব তু সন্ধ্যঙ্গাভিপ্রায়েণ প্রত্যুদীহরণমুক্তমূ। কথাপুরুবস্তেতি 
প্রতিনায়কস্তেতি যাঁবৎ। অতএব চেতি। যতো রসবন্ধ এব মুখ্যঃ কবিব্যাপারবিষয় 
ইতিবৃত্মাত্রবর্ণনপ্রাঁধান্তে সতি হদঙ্গাঙ্গিতাবরহিতানামবিচারিতগুণপ্রধানভাবানাং 
রসভাবানাং নিবন্ধনং তশ্নিমিত্তানি স্থলিতানি -সর্বে দোষ ইত্যর্থঃ| ন ধ্বনিপ্রতি- 

পাঁদনমাত্রেতি | ব্যঙ্গযোঙর্থো ভবতু মা বা ভূৎ কন্তত্রাভিনিবেশঃ? কাকদত্ত- 

পরীক্ষাপ্রীয়মেব তত স্যার্দিতি ভাবঃ | বৃত্তযনৌচিত্যমেব চেতি বন্ধ ব্যাচষ্টে_ 

তদপীত্যনেন। চশব্বং কারিকাগতং ব্যাচ্টে। রসভঙ্গহেতুরেব ইত্যনেনৈবকা রম্য 

কারিকাগতন্ [ঙনক্নত্বমুততে। রসম্য বিরোধীয়ৈবেত্যর্থঃ। নায়কং প্রতীতি। 
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সুখ্যা ব্যাপারবিষয়াঃ স্থকবীনাং রসাদয়ঃ। 
তেষাং নিবন্ধনে ভাব্যে তৈঃ সদৈবাপ্রমাদিভিঃ ॥ 
নীরসম্ত প্রবন্ধো যঃ সোহপশব্দো মহান্ কবেঃ। 

স তেনাকবিরেব স্যাদন্যেনাস্মৃতক্ষণঃ ॥ 
পূর্বে বিশৃঙ্খলগিরঃ কবয়ঃ প্রাপ্তকীর্তয়ঃ | 
তান্ সমাশ্রিত্য ন ত্যাজ্য। নীতিরেষ। মনীষিণঃ ॥ 

বাল্মীকিব্যাসমুখ্যাশ্চ যে প্রখ্যাতাঃ কবীশ্বরাঃ | 
তদভিপ্রায়বান্যোহয়ং নান্মাভির্ধশিতো। নয়ঃ ॥ ইতি। 

বিবক্ষিতে রসে লব্বপ্রতিষ্ঠে তু বিরোধিনাম । 
বাধ্যানামঙ্গভাবং ব৷ প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলা ॥ ২০ ॥ 

স্বপামগ্র্যা লব্ধপরিপোষে তু বিবক্ষিতে রসে বিরোধিনাং 

বিরোধিরসাঙ্গনাং বাধ্যানামঙ্গভাবং বা প্রাপ্তানাং সতামুক্তিরদোষা । 
বাধ্যত্বং হি বিরোধিনাং শক্যাভিভবত্বে সতি নান্যথা ৷ তথা চ তেষামুক্তিঃ 

প্রস্ততরসপরিপোষায়ৈব সম্পছ্ভতে । অঙ্গভাবং প্রাপ্তানাং চ তেষাং 
বিরোধিত্বমেব নিবর্ততে। অঙ্গভাবপ্রাপ্তিহি তেষাং স্বাভাবিকী 
সমারোপকৃতা৷ বা। তত্র যেষাং নৈসগিকী তেষাং তাবহুক্তাববিরোধ 

নায়কশ্য হি ধীরোদাত্তাদিভেদভিন্নন্ সর্বধা বীররসানুবেধেন ভবিতব্যমিতি তং প্রতি 

কাতরপুরুষোচিতমধৈর্যযোজনং দুষ্টমেব। তেষামিতি রপাদীনাম্। তৈরিতি 
স্থকবিভিঃ। সোই২পশব্ধ ইতি দুর্যশ ইত্যর্থঃ | নন্ু কালিৰাদঃ পরিপোষং গতশ্তাপি 

করুণশ্য রতিবিলাসেষু পৌন:পুন্ঠেন দীপনমকার্ধীং, তৎ কোহয়ং রসবিরোধিনাঁং 

পরিহারনির্ব্ধ ইত্যাশঙ্ব্যাহ _পূর্ব ইতি। ন হি বশিষ্ঠাদিভিঃ কথঞ্চিদ্ যদি স্মতি- 
যাগশ্তযকস্তরয়মপি তথা ত্যজামঃ । অচিন্ত্যহেতুকত্বাছুপরিচরিতানামিতি ভাঁবঃ। 

ইতি শব্দেন পরিকরঙ্গোকসমাপ্তিং সথচয়তি ॥ ১৯ ॥ 

এবং বিরোধিনাং পরিহারে সামান্তেনোক্তে প্রতিপ্রসবং নিয়তবিষয়মাহ্-- 

বিবঙ্ষিত ইতি। বাধ্যানামিতি। বাধ্যত্বাতিপ্রায়েণাঙ্গত্বাতিপ্রায়েশ বেত্যর্থঃ। 

অচ্ছলা নির্দোষেত্যর্ঘঃ | বাধ্যত্বাভিপ্রায়ং ব্যাচঞ্টে _-বাধ্যত্বং হীতি। অঙ্গভাবাভি- 
প্রায়মুভয়থা ব্যাচষ্টে, তত্র প্রথমং স্বাভাবিকপ্রকারং নিরূপয়তি - তদাঙ্গানামিতি। 
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এব। যথা বিগ্রলস্তশঙ্গারে তদঙ্গানাং ব্যাধ্যাদীনাং তেষাঞ্চ তদঙ্জানা- 
মেবাদোষে! নাতদঙ্গানাম। তদক্গত্বে চ সম্ভবত্যপি মরণন্যোপন্যাসো 

ন জ্যায়ান। আশ্রয়বিচ্ছেদে রসস্তাত্যন্তবিচ্ছেদপ্রাপ্তেঃ । করুণস্তয তু 
তথাবিধে বিষয়ে পরিপোষো ভবিষ্যাতীতি চেৎ ন; তস্তাপ্রস্ততত্বাৎ 
প্রস্ততন্ত চ বিচ্ছেদাৎ। যত্র তু করুণরসস্তৈব কাব্যর্থত্বং তত্রাবিরোধঃ 1 
শৃঙ্গারে বা মরণস্তাদীর্ঘকালপ্রত্যাপত্তিসম্তবে কদাচিছুপনিবন্ধো 
নাত্যন্তবিরোধী । দীর্ঘকালপ্রত্যাপত্ৌ তু তস্তাস্তর! প্রবাহবিচ্ছেদ 
এবেত্যেবংবিধেতিবৃত্তোপনিবন্ধং রসবন্ধপ্রধানেন কবিন। পরিহর্তব্যম্ । 

তত্র লন্ধপ্রতিষ্ঠে তু বিবক্ষিতে রসে বিরোধিরসাঙ্গানাং বাধ্যত্বেনোক্তাক 
দোষো যথা - 

ক্কাকার্ং শশলক্ষণঃ ক চ কুলং ভূয়োহপি দৃশ্ঠেত সা 
দোষাণাং প্রশমায় মে শ্রতমহো! কোপেহপি কান্তং মুখম্। 
কিং বক্ষ্যস্ত্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ ব্বপ্নেহপি সা ছুর্লভা । 

চেতঃ স্বাস্থ্যমুপেহি কঃ খলু ঘুবা ধন্তোহধরং পাস্ততি ॥ 

নিরপেক্ষভাবতয়া সাঁপেক্ষভাববিপ্রলস্তশূঙ্গীরবিরোধিন্তপি করুণে যে ব্যাধ্যাদয়: 

সর্বথাজত্বেন দৃষ্টাঃ তেষামিতি । তে হি করুণে ভবন্ত্যেব ত এব চ ভবস্তীতি। শূঙ্গারে 
তু ভবস্ত্যেব নীপি ত এবেতি। অতদক্গীনামিতি । যথালস্টো গ্রভুগুগ্ানামিত্যর্থঃ। 
তদঙজগত্বে চেতি। “সর্ব এব শৃঙ্গারে ব্যভিচারিণ ইত্যুক্তত্বাদি'তি ভাবঃ। আশ্রয়স্য 
স্ত্রীপুরুষান্যতরশ্যাধিষ্ঠানম্যাপায়ে রতিরেবোচ্ছিন্তেত তন্তা জীবিতসর্বন্বাভিমাঁনরূপ- 
ত্বেনোভয়াধিষ্ঠানত্বাৎ । প্রস্ততস্যেতি। বিপ্রলম্তস্যেত্যর্থ; | কাব্যার্থত্বমিতি। প্রস্তুতত্ব- 
মিত্যর্থ;ঃ | ন্বেং সর্বং এব ব্যভিচারিণ ইতি বিঘটিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ-_শৃঙ্গীরে বেতি। 

অদীর্ঘকালে যত্র মরণে বিশ্রীস্তিপদবন্ধ এব নোৎপদ্ভতে তত্রাস্য ব্যভিচারিত্বম্ ৷ 
কদাচিদিতি। যদি তাদৃগীং ভঙ্গিং ঘটফ্রিতুং স্থকবেঃ কৌশলং ভবতি । যথা 

তীর্ঘে তোয়ব্যতিকরতবে জহ,কন্যাসরযে_- 
দেহন্যাঁসাদমরগণনালেখ্যমাসাগি সগ্ধঃ | 
পূর্বাকারাধিকচতুরয়। সঙ্গতঃ কান্তয়াসৌ 
লীলাগারেষরমত পুনর্ন্নাভ্যন্তরেষু | 
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যথা বা পুগুরীকম্ত মহাশ্বেতাং প্রতি প্রবৃত্তিনির্ভরাম্ুরাগস্ত 
দ্বিতীয়মুনিকুমারোঁপদেশবর্ণনে। স্বাভাবিক্যামঙ্গভাবপ্রাপ্তাবদোষে! 
যথা _ 

ভ্রমিমরতিমলসহ্দয়তাং প্রলয়ং মুচ্ছাং তমঃ শরীরসাদম্। 
মরণং চ জলদভূজগজং প্রসহা কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনাম্ ॥ 

ইত্যাদি। সমারোপিতায়ামপ্যবিরোধো যথা _পাঙুক্ষামম্” ইত্যাদে। 
যথা বা--“কোপাৎ কোমললোলবাহছুলতিকাপাশেন' ইত্যাদৌ। ইয়ং 
চাঙভাব প্রাপ্তিরন্যা যদাধিকারিকত্বাৎ প্রধান একন্মিন বাক্যার্থে রসয়ে। 

ভাবয়োবা পরস্পরবিরোধিনোর্ধয়োরঙ্গভাবগমনং তন্তামপি ন দোষ 
যথোক্তং “ক্ষিপ্তোহস্ত।বলগ্ন” ইত্যাদৌ। কথং তত্রাবিরোধ ইতি চেত, 
দ্বয়োরপি তয়োরন্যপরত্তেন ব্যবস্থানাৎ। অন্যপরত্বেহপি বিরোধিনোঃ 

অত্র শ্ুটেব রত্যঙ্গতা মরণস্য । অত এব স্থকবিনা মরণে পদবন্ধমাত্রং ন রুতম্, 

অনুগ্যমানত্বেনৈবোপনিবন্ধনাৎ | পদবন্ধনিবেশে তু সর্বথা শোকোদয় এবাতিপরিমিত- 
কালপ্রত্যাপত্তিলাভে২পি। 

অথ দূরপরামর্শকপহৃদয়সামাঁজিকাভিপ্রায়েণ মরণস্থাদী্ঘকালপ্রত্যাপত্তেরঙ্গতো- 

চ্যতে, হন্ত তাঁপসবৎসরা জেইপি যৌগন্বরায়ণাদিনী তিমার্গাকর্ণনসংস্কতমতীনাং বাঁসব- 

দৃত্তামরণবুদ্ধেরেবাঁভীবাঁৎ করুণস্য নাঁমীপি ন স্যাঁদিত্যলমবাস্তরেণ বহছুনা। তত্মাদ্ 

দীর্ঘকালতানত্র পদবন্ধলাভ এবেতি মন্তব্যমূ। এবং নৈসগিকাঙ্গতা ব্যাখ্যাতা। 
সমারোপিতত্বে তদ্ধিপরীতেত্যর্থলবত্বাৎ স্বকণ্ঠেন ন ব্যাখ্যাঁতা । 

এবং প্রকারত্রয়ং ব্যাখ্যায় ক্রমেণোদাহরতি --তত্রেত্যাদিনা _কাকার্য্যমিতি। 
বিতর্ক গুৎস্থক্যেন মতিঃ স্থতা শঙ্কা দৈসন্ভেন ধৃতিশ্চিন্তয়া। চ বাঁধ্যতে। এতচ্চ 

দ্বিতীয়োদ্দ্যাতারস্ত এবৌক্তমস্মীভিঃ| দ্বিতীয়েতি ৷ বিপক্ষীভূতবৈরাগ্য বিভীবাগ্ব- 

ধারণেংপি হশক্যবিচ্ছেদত্বেন দাঁমেবানুরাগস্যোক্তং ভবতীতি ভাবঃ| সমারো- 
পিতীয়ামিতি। অন্গভাবপ্রাপ্তাবিতি শেষঃ। 

পাওুক্ষামং বক্ত.ং হৃদয়ং সরসং তবালসং চ বপুঃ। 

আবেদয়তি নিতান্তং ক্ষেত্রিয়রোগং সথি হৃদস্তঃ ॥ 

অত্র করুণোঁচিতো৷ ব্যাবি: শ্লেঘভঙ্গ্যা স্থাপিত: । কোপাঁদিতি বধ্বেতি হুম্তত ইতি 
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কথং বিরোধনিবৃত্বিরিতি চে, উচ্যতে - বিধো বিরুদ্ধদমাবেশ্ত হুষ্টতবং 

নান্বাদে। যথা -- 

এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মৌনং সমাচর। 
এবমাশাগ্রহগ্রস্ভৈঃ ক্রীড়স্তি ধনিনোইধিভিঃ ॥ 

ইত্যাদৌ। অত্র হি বিধিগ্রতিষেধয়োরনৃদ্যমীনত্বেন সমাবেশে ন 
বিরোধস্তথেহাপি ভবিষ্যতি। শ্লোকে হ্াস্সিননীর্যাবিপ্রলস্তশূঙ্গারকরুণ- 
বস্তনোর্ বিধীয়মানত্বম্। ত্রিপুররিপুপ্রভাবাতিশয়স্ত বাক্যারথত্বা ত্ুদঙ্গ- 
ত্বেন চ তয়োব্যবস্থানাৎ। 

ন চ রসেন্থ বিধ্যন্থবাদব্যবহায়ো নাস্তীতি শক্যং বক্তম্। তেষাং 
বাক্যার্থত্বেনাত্যুপগমাৎ। বাক্যার্থন্ত বাচ্যন্ত চ যৌ বিধ্যন্থবাদৌ তৌ 
তদাক্ষিপ্তানাং রসানাং কেন বাধেতে। যৈর্বা সাক্ষাৎ কাব্যার্থতা 

চ রৌদ্রীনুভাবানীং রূপকবলাদারোপিতানাং তদনির্বাহীদেবাজত্বম্। তচ্চ পুর্ববষে- 
বোক্তং 'নাতিনির্বহণৈষিতা, ইত্যত্রান্তরে | অন্তেতি | চতুর্থোহয়ং প্রকার ইত্যর্থঃ | 

পুর্বং হি বিরোধিনঃ প্রস্তুতরসান্তরেইঙ্গতোক্তা, অধুন। তু দ্বয়োবিরোধিনোর্বত্বস্তরেইঙ্গ- 
ভাব ইতি শেষঃ। ক্ষিপ্ত ইতি। ব্যাখ্যাতমেতৎ 'প্রধানেইন্থ্র বাক্যার্থে” ইত্যত্র | 
নন্বস্তপরত্বেইপি স্বভাবে। ন নিবর্ততে, স্বভাঁবকৃত এব চ বিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণীহ-_ 
অন্তপরত্বেংপীতি । বিরোধিনোরিতি। তৎম্বভাঁবয়োরিতি হেতুত্বাভিপ্রায়েণ 
বিশেষণম্। উচ্যত ইতি। অয়ং ভাবঃ--সামশ্রীবিশেষপতিতত্বেন ভাবান'ং 

বিরৌধাবিরোধো ন ম্বভাবমাত্র নিবন্ধনৌ শীতোষ্য়ৌরপি বিরৌধাভাঁবাঁৎ। বিধা- 
বিতি। তদেব কুরু মা কার্ধারিতি যথা । বিধিশবেন ত্রৈকদ। প্রাধান্তমুচ্যতে। 
অত এবাতিরাত্রে ষোঁড়শিনং গৃহৃত্তি ন গৃহৃন্তীতি বিরুদ্ধবিবিধিকক্পপর্যবসীয়ীতি 

বাক্যবিদঃ | অন্বাদ ইতি। অন্যা্গতায়ামিত্যর্থ: ৷ ক্রীড়াঙ্গত্বেন হাত্র বিরুদ্ধ" 
নামর্ধানামভিধানমিতি রাজনিকটব্যবস্থিতাততায়িদয়ন্তায়েন বিরুদ্ধানামপ্যন্যযুখ- 
প্রেক্ষিতাপরতন্ত্রীকৃতানাং শ্রোতেন ক্রমেণ স্বাস্মপরামর্শোইপ্যবিশ্রাম্যতাম্, কা কথা 
পরস্পররূপচিন্তায়াং যেন বিরোধ: স্যাৎ ৷ কেবলং রিরুদ্বত্বাদরুণাধিকরণস্থিত্যা যো? 

বাকটার এবাং পাশ্চাত্যঃ সম্বন্ধ; সম্তাব্যতে স'বিঘটতাম্। 
নু প্রধানতয়। ষদ্ধীচ্যং তত্র বিধি ! অপ্রধানত্বেন তু বাচ্যেংস্বাদঃ। নচ 
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রসাদীনাং নাত্যুপগম্যতে, তৈস্তেষাং তন্নিমিত্তত। তাবদকশ্যমভ্যুপ- 
গম্তব্যা। তথাপ্যত্র শ্লোকে ন বিরোধঃ যন্মাদনৃদ্যমানাঙ্গনিমিত্বোভয়- 
য়সবস্তসহকারিণো। বিধীয়মানাংশাস্তাববিশেষপ্রতীতিরুৎপদ্ঠতে ততশ্চ 

ন কশ্চিদ্বিরোধঃ ৷ দৃশ্যতে হি বিরুদ্ধোভয়সহকারিণঃ কারণাৎ কার্ধ- 
বিশেযোৎপত্তিঃ। বিরুদ্ধফলোৎপাদনহেতুত্বং হি যুগপদেকস্ত 'কারণস্ত 
বিরুদ্ধং ন তু বিরুদ্ধোভয়সহকারিত্বন। এবংবিধবিরুদ্ধপদার্থবিষয়ঃ 

কথমভিনয়ঃ প্রয়োক্তব্য ইতি চেত, অনৃদ্ম্যনৈবংবিধবাচ্যবিষয়ে যা 
বার্তা সাত্রাপি ভবিষ্যতি। এবং বিধ্যন্ুবাদনয়াশয়েণাত্র শ্লোকে 

পরিহৃতস্তাবদিরোধঃ। 

কিঞ্চ নায়কন্তাভিনন্দনীয়োদয়ন্ত কস্তচিৎ প্রভাবাতিশয়বর্ণনে 

তংপ্রতিপক্ষাণাং যঃ করুণে। রসঃ স পরীক্ষকাণাং ন বৈর্ুব্যমাদধাতি 

রসম্য বাচ্যত্বং ত্বয়ৈব সোঢ়মিত্যাশক্কমানঃ পরিহ্রতি _ন চেতি। প্রধানাপ্রধানত্ব- 
মাত্রকৃতৌ বিধ্যন্বাদৌ, তৌ চ ব্যঙ্গযতায়ামপি ভবত এবেতি ভাবঃ | মুখ্যতয়া চ 
রস এব কাব্যবাক্যার্থ ইত্যুক্তম। তেনামুখ্যতয়। যত্র সোইর্থস্তত্রানুদ্ামানত্বং রসস্াপি 

যুক্তমূ। যদি বানুগ্যমানবিভাবাদিসমাক্ষিতত্বাদ্রসন্তানৃদ্ঞমানতা তদাহ-বাক্যার্থ- 
স্তেতি। যদি বা ম৷ ভূদনূ্ধমানতয় বিরুদ্ধয়োঃ রসয়োঃ সমাবেশঃ, সহকারিতয়। তু 

ভবিষ্যতীতি সর্বথাবিরুদ্বয়োযুক্তিযুক্তোইঙ্গাঙ্গিভাবে। নাত্র প্রয়াসঃ কশ্চিদিতি দর্শয়তি 

--যৈর্বেতি। তন্নিমি্ততেতি । কাব্যার্থো বিভাধাদিপিমিত্তং যেষাং রসাদীনাং 

তে তথা তেষাঁং ভাঁবস্তত্তা। অনুদ্ধমানা যে হস্তক্ষেপাদয়ে। রসাজভৃতা৷ বিভাবাদয়- 
স্তম্লিমিত্তং যদুভয়ং করুণবিপ্রলস্তাক্মকং রসবস্ত রসসজীতীয়ং তৎসহকারী যস্য বিধীয়- 

মানস্য শাস্তবশরবহিজনিতদররিতদাহ্লক্ষণস্য তত্মাদ ভাববিশেষে প্রেয়োলঙ্কার- 
বিষয়ে ভগবতপ্রভাবাতিশয়লক্ষণে প্রতীতিরিতি সঙ্গতিঃ | বিরুদ্ধং যদ্ুভয়ং বারিতে- 
জোগতং শীতোষ্ণং তংসহকারি যস্য তণ্ডুলাদেঃ কারণস্য তস্মাদ কার্যবিশেষস্য 

কোমলভক্তকরণলক্ষণস্যোৎপত্তিদৃশ্ঠিতে ৷ সর্বত্র হীথমেব কার্য্যকারণভাবো রর 
রাদে নান্যথা | 

নু বিরোধস্তহি সর্বত্রাকিঞ্চিতকরঃ শ্যাদিত্যাশঙ্কযাহ - বিরুদ্ধফলেতি | তথা 

চাহুঃ--“নোপাঁদানং বিরুদ্ধন্ত ইতি। নন্বভিনেয়ীর্থে কাব্যে যদীদৃশং বাক্যং 
ভবেতদা ষদি সমন্তাভিনয়ঃ ক্রিয়তে তদ। বিরুদ্ধার্থব্ষয়ঃ কথং যুগ্রপদভিনয়ং কর্তৃং 
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প্রত্যুত গ্রীত্যতিশয়নিমিত্ততাং প্রতিপছ্ত ইত্যতস্তস্তয কুষ্ঠশক্তিকত্বাত্ত- 
দ্বিরোধবিথায়িনো ন কশ্চিদ্দোষঃ ৷ তলন্মাদাক্যার্থীভূতত্ত রসস্ত ভাবস্থয 
বা বিরোধী রসবিরোধীতি বক্তং স্যাধ্যঃ ন ত্বঙ্গভূতম্ত কম্যচিৎ। 

অথবা বাক্যার্থীভূতস্তাপি কম্তচিৎ করুশরসবিষয়স্ত তাদৃশেন 
শু্গারবস্তুন। ভঙ্গিবিশেষাশ্রয়েণ সংযোজনং রসপরিপোযারৈব জায়তে। 
যতঃ প্রকৃতিমধুরাঃ পদার্থাঃ শোচনীয়তাং প্রাপ্তাঃ প্রাগবস্থাভাবিভিঃ 
সংন্মর্যমাণৈধিলাসৈরধিকতরং শৌকাবেশমুপজনয়স্তি। যথা - 

অয়ং স রশনোৎকর্ধা শীনস্তনবিমর্দনঃ | 
নাভ্যুরজঘনস্পর্শী নীবীবিভ্রংসনঃ করঃ ॥ 

ইত্যাদৌ। তদত্র ত্রিপুরযুবতীনাং শাস্তবঃ শরাগ্নিরার্জাপরাধঃ কামী 
যথা ব্যবহরতি স্ম তথা ব্যবহ্ৃতবানিত্যনেনাপি প্রকারেণাস্ত্যেব 

শক্য ইত্যাশয়েনাশঙ্কমান আহ--এবমিতি। এতৎ পরিহ্রতি-_অন্দ্যমানেতি | 
অনৃদ্যমানমেবংবিধং বিরুদ্ধাকারং বাচ্যং যত্র তাদৃশো যো বিষয়ঃ “এহিগচ্ছ পতো- 
্তিষ্ঠ' ইত্যাদিস্তত্র য] বার্তা সাত্রাপীতি । 

এতদুক্তং ভবতি _“ক্ষিপ্ো ইস্তাবলগ্ন' ইত্যাদে প্রাধান্তেন ভীতবিপ্রৃতাদিদৃ্্য- 
পপাদনক্রমেণ প্রাকরিণকম্তাবদর্থঃ প্রদর্শয়িতব্যঃ ৷ যদ্ধপ্যত্র করুণোইপি পরাগমেব 
তথাপি বিপ্রলম্ভীপেক্ষয়া তশ্য তাঁবন্িকটং প্রাফরণিকত্বং মহেশ্বরপ্রভাবং প্রতি 
সোপযোগত্বাংৎ। বিপ্রলত্তশ্য তু কামীবেত্যুৎপ্রেক্ষোপমীবলেনায়তশ্য দৃরত্বাৎ। 
এবং চ সাশ্রনেত্রোংপলাভিরত্যন্তং প্রাধান্তেন করুণোপযোগাভিনয়ক্রমেণ লেশতস্ত 
বিপ্রলস্তস্য করুণেন সাতৃশ্তাৎ সুচনীং কৃত্বা । কামীবেত্যত্র ষগ্যপি প্রণয়কোপোঁচিতোই- 
ভিনয়ঃ কৃতস্তথাপি ততঃ প্রতীয়মানোইিপ্যসৌ বিপ্রলম্তঃ সমনত্তরাভিনীয়মানে 
স দহতু দুরিতমিত্যাদৌ সাঁটোপাঁভিনয়সমধিতো৷ যো৷ ভগবৎপ্রভাবস্তত্রাঙ্গতায়াং 
অর্থক»দভিতন কশ্চিদ্িরোধঃ | এতং বিরৌধপরিহারমুপসংহরতি--এবমিতি | 

বিষয়ান্তরে তু প্রকারান্তরেণ বিরোধপরিহারমাঁহ--কিঞ্চেতি | পরীক্ষকাণামিতি 

সামাজিকানাং বিবেকশালিনাম্। ন বেরুব্যমিতি। ন তাদৃশে বিষয়ে চিত্তদ্রুতি- 
রুৎপদ্ধতে করুণীস্বাদবিশ্রীত্ভাবাৎ। কিন্তু বীরন্য যোইসৌ ক্রোধো। -11842খটিভাং 

প্রতিপদ্ধতে তৎফলরুূপোহিসৌ করুণক্ননঃ স্বকারণাভিব্যঞনদ্বারেশ বীরাশ্বাদাতিশয় 
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নিবিরোধত্বম। তন্মাগ্তথা যথা নিরূপ্যতে তথা তখাত্র দোষাভাবঃ | 
ইতং চ- 

ক্রামস্ত্যঃ ক্ষতকোমলাঙ্কুলিবলদ্রক্তৈঃ সদর্ভাঃ স্থলীঃ 
পাদৈঃ পাতিতয়াবকৈরিব পতদ্বাষ্পান্থধৌতাননাঃ। 
ভীত ভর্তৃকরাবলম্বিতকরাস্তদ্বিরিনার্যোহুধুমা 
দাবাগ্নিং পরিতো ভ্রমস্তি পুনরপুযুগ্ভছিবাহা ইব ॥ 

ইত্যেবমাদীনাং সর্বেষামেব নিবিরোধত্বমবগন্তব্যম। এবং তাবদ্রসাদীনাং 

বিরোধিরসাদিভিঃ সমাবেশাসমাবেশয়োধিষয় বিভাগে দশিতঃ | 

এব পর্য্যবস্যতি। যথোক্তম্--“রৌদ্রন্ত চৈব যৎ কর্ম স জ্রেয়ঃ করুণো৷ রসঃ, ইতি । 
তদাহ-প্রীত্যতিশয়েতি । অক্রোদাহরণম্-- 

কুরবক কুচাঘাত ক্রীড়াহুখেন বিষুজ্যসে 
বকুলবিটপিন্ ম্মর্তব্যং তে মুখাঁসবসেবনম্। 

চরণঘটনা শৃন্তে। যাশ্য্যশোক সশোৌকতা- 
মিতি নিজপুরত্যাগে যশ্য দিষাঁং জগদুঃ সরিয়ঃ ॥ 

ভাবন্য বেতি। তক্মিন্ রসে স্থায়িনে। প্রধানভূতন্য ব্যভিচারিণেো। ব। যথা 

বিপ্রলম্তশৃঙ্গার ওৎস্ক্যস্থয | 

অধুন। পূর্বশ্মিন্নেব ক্লোৌকে ক্ষিপ্ত ইত্যাদৌ প্রকারাস্তরেণ বিরোধং পরিহরতি 
অথবেতি। অয়ং চাত্র ভাবঃ-_পূর্বং বিপ্রলম্তকরুণয়োরন্তত্রাঙ্গভাবগমনা ন্নিবিরোধ- 
ত্বমুক্তমূ। অধুনা তু স বিপ্রলস্তঃ করুণশ্যৈবাঙ্গতাং প্রতিপন্নঃ কথং বিরোধীতি 
ব্যবস্থাপ্যতে._ তথা হি করুণো রসো নামেষ্উজনবিনিপাতাদেধিভাবাদিত্যুক্তম্। 
ইষ্টতা চ নাঁম রমণীয়তামূলা। ততশ্চ কামীবার্ঘাপরাধ ইত্যুৎপ্রেক্ষয়েদমুক্তমূ । 

শাস্তবশরবহিচেষ্টিতাবলোকনে প্রীক্তনপ্রণয়কলহবৃততান্তঃ মর্যমাণ ইদানীং বিধবস্ততয়া 
শোৌকবিভাবতাং প্রতিপন্ধতে | তাহ -- ভঙ্গিবিশেষেতি । অগ্রাম্যতয়! বিভাবা- 
হুভাবাদিরূপতা প্রাপণয়া গ্রাম্যোক্তিরহিতয়েত্যর্ঘঃ | অব্রৈব দৃষ্টান্তমাহ--বথ! 
অয়মিতি। অত্র তৃরিশ্রবসঃ সমরভূবি নিপতিতং বাহুং দৃষ্ট তৎকান্তানামেতদম্থু 
'শোচনম্। রশনাঁং মেখলাং সম্ভোগাবসরেষদ্ধং কর্ষতীতি রসনোৎকর্ষা। অমুনা 
বিরোধোদ্ধরপপ্রকারেশ বন্ুতরং লক্ষ্যমুপপার্দিত. ভবতীত্যতিপ্রারেণাহ--ইখং 
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ইদ্ানীং তেষামেকপ্রবন্ধবিনিবেশনে ন্যাষ্যো যঃ ক্রমস্তং প্রতি- 
পাদক্িতুমুচ্যতে _ 

প্রসিদ্ধেপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে | 
একো রসোহঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকধমিচ্ছতা ॥২১॥ 

প্রবন্ধে মহাঁকাব্যাদিষু নাটকাদিষু বা বিপ্রকীর্ণতয়াঙ্গাজিভাবেন 
বহবো রসা উপনিবধ্যস্ত ইত্যত্র প্রসিদ্ধৌ সত্যামপি যঃ প্রবন্ধানাং 
ছায়াতিশয়যোগমিচ্ছতি তেন তেষাং রসানামন্যতমঃ কশ্চিদ্বিবক্ষিতে। 

রসোইঙ্গিত্বেন বিনিবেশয়িতব্য ইত্যয়ং যুক্ততরে। মার্গঃ। 

চেতি। হোমাগ্রিধূমক্কুতং বাশ্পান্থ যদি বা বন্ধুগৃহত্যাগছঃখোতবম্। ভয়ং 

কুমারীজনোচিতঃ সাঁধবসঃ | এবমিয়তাঙ্গভাবং প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলেতি কারিকা- 
ভাগোপযোগি নিরূপতমিত্যুপসংহরতি- এবমিতি ৷ তাবদৃগ্রহণেন বক্তব্যান্তরম- 
প্যস্তীতি সৃচয়তি ॥ ২০ ॥ 

তদেবাঁবতারয়তি- ইদানীমিত্যাদিনা । তেষাং রসানাং ক্রম ইতি যোজন] । 
প্রসিদ্ধেংপীতি ভরতমুনিপ্রভৃতিভিনিরূপিতেইপীত্যর্থঃ। তেষামিতি প্রবন্ধানাম্। 
মহাকাব্যাদিধিত্যাদিশব্দঃ প্রকারে । অনভিনেয়ান্ ভেদানাহ, দ্বিতীয়স্্তিনেয়ান্। 
বিপ্রকীর্ণতয়েতি নায়কপ্রতিনায়কপতাকাপ্রকরীনায়কাদিনিষ্ঠতয়েত্যর্থ; | অঙ্গাঙ্গি- 

ভাবেনেত্যেকনায়কনিষ্ঠত্বেন ৷ যুক্ততর ইতি। যছ্যপি সমবকারাঁদে পর্যায়বন্ধীদে৷ 
চ নৈকন্যাঙ্গিত্বং তথাপি নাযুক্ততা তশ্যাপ্যেবংবিধো যঃ প্রবন্ধ: তগ্ভথা নাঁটকং 
মহাঁকাব্যং বা তছৎকষ্টুতরমিতি তরশবস্যার্থঃ ॥ ২১ ॥ 

নন্থিতি। স্বয়ং লব্পরিপৌধত্বে কথমঙ্গত্বম? অলবপরিপৌষত্বে বা কথং 

রসত্বমিতি রসত্বমঙ্গত্বং চান্োন্বিরুদ্ধং তেষাং চাঙ্গত্বাযোগে কথমেকন্যাঙ্গিত্বমুক্ত- 

মিতি ভাবঃ। রসান্তরেতি ৷ প্রস্ততম্য সমন্তেতিবৃত্তব্যাপিনস্তত এব বিততব্যাপ্তিক- 

ত্বেনািভাবোচিতশ্য রসশ্য রসাস্তরৈরিতিবৃত্তবাঁয়াতত্বেন পরিমিতকথ্যশকলব্যাপিভির্যঃ 

সমাবেশঃ সমুপবৃংহণং স তশ্থ স্থাযিত্বেনেতিবৃত্ব্যাপিতয়া ভাসমানস্য নাগিতামুপহৃস্তি, 
অঙ্গিতাং পোষয়ত্যেবেত্যর্থঃ | 

এতহুক্তং ভবতি--অঙ্ভূতান্তপি রসান্তরাঁণি শ্ববিভীবাদিসামগ্র্যা স্বাবস্থায়াং 
ষগ্ধপি লবপরিপোধাঁণি চমৎকারগোঁচরতাঁং প্রতিপদ্যন্তে, তথাপি স চমৎকরিস্তাব- 



ভূভরমগেজাত | ৭১: 

নন রসাস্তরেু বহ্ুষু প্রাপ্তপরিপোষেষু সংস্্র কথমেকত্যাজিতা৷ ন. 
বিরুধ্যত ইত্যাশক্ক্যেদমুচ্যতে _ 

রসাস্তরসমাবেশঃ প্রস্তৃতস্য যসম্য যঃ। 

নোপহত্যঙ্গিতাং সোহস্ত স্থায়িত্বেনীবভামিনঃ ॥২২॥ 

প্রবন্ধেষু প্রথমতরং প্রস্তুত সন্ পুনঃ পুনরমুসন্ধীয়মানত্েন স্থায়ী যো 
রসস্তস্ত সকলবন্ধব্যাপিনো রসাস্তরৈরস্তরালবতিভিঃ সমাবেশো যঃ স 
নাঙ্গিতামুপইস্তি এতদেবোপপাদযিতুমু্যতে _ 

কার্ধমেকং যথা ব্যাপি প্রবন্ধাস্ত বিধীয়তে। 
তথা রসম্তাপি বিধো বিরোধে নৈব বিদ্যাতে ॥ ২৩ ॥ 

সন্ধ্যাদিময়ন্ত প্রবন্ধশরীরস্ত যথা কার্যমেকমনুষায়ি ব্যাপকং কল্লযতে 

নচ তৎকার্ধ্যাস্তয়ৈর্ন সঙ্কীর্্যতে, ন চ হৈ সকন্কীর্ষমাণন্যাপি তন্ত্য 

প্রাধান্তমপচীয়তে, তথৈব রসম্তাপ্যেকমস্ত সম্নিবেশে ক্রিয়মাণে বিরোধো 

ত্যেব ন পরিতুষ্য বিশ্রাম্যতি কিন্তু চমৎকারাত্তরমন্রধাবতি | সর্ত্রেব হঙ্গািভাবে- 
ইয্রমেবোদত্তঃ | যথাহ অব্রভবান্- 

গুণঃ কৃতাত্মসংঙ্কারঃ প্রধানং প্রতিপদ্যতে | 

প্রধানন্যোপকারে হি তথা ভূয়সি বর্ততে ॥ ইতি ॥ ২২॥ 
উপপাঁদয়িতৃমিতি | দৃষ্টীস্তস্তয সমুচিতত্য নিরপণেনেতি ভাবঃ। ন্তায়েন 

চৈতদেবোপপদ্িতে ; কার্য, হি তাবদেকমেবাঁধিকীরিকং ব্যাপকং প্রাসঙ্গিককার্ান্ত-. 

রোপক্রিয়মাণমবশ্ঠমঙ্গীকাণর্যম্। তংপৃষ্ঠবতিনীনাং নায়কচিত্তবৃত্তীনাং তদ্বলীদেবাঙ্গা- 
ক্ষিভাবঃ প্রবাহাপতিত ইতি কিমন্রাপূর্বমিতি তাৎপর্যমূ। তথেতি ব্যাপিতয়! । 
যদি বা এবকারে! ভিন্নক্রমঃ তখৈব তেনৈব প্রকারেণ কার্যাঙ্গাঙ্গিভাবরূপেণ 

রসানামপি বলাদেবাসাবাঁপততীত্যর্থঃ | তথা চ বৃত্ত বক্ষ্যতি 'তখৈবে'তি। 
কার্যমিতি। ্বল্পমাত্রং সমূত্হষ্টং বন্ুধা যদিসপ্পৃতি” ইতি লক্ষিতং বীজম্। 

বীজাৎ প্রভৃতি 'প্রয়োজনানাঁং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণং যাঁবৎ সমাপ্তিবন্ধং স তু 

বিদ্দুঃ' ইতি বিন্দুরপয়ার্থপ্রকৃত্য! নির্বহণপর্যস্তং ব্যাপ্রোতি তদাহ--অন্্যান্নীতি। 
অনেন বীজং বিন্দুশ্যেত্যর্প্রকুতী সঙ্গৃহীতে । কার্যান্তরৈরিতি । “আগর্তাদ্বাবিমর্শদবা 
পতাক] বিনিবর্ততে' ইতি প্রাসঙ্গিকং যৎ পতাকী লক্ষণার্থপ্রক্ৃতিনিষ্ঠং কার্যং যাঁনি চ. 



১৭২ _. সটাকলোচনোপেত্বন্তালোকে ' 

ন কশ্চিং। প্রত্যুত প্রত্যুদিতবিবেকানামনুসন্ধানবতাং সচেত সাং 
তথাবিধে বিষয়ে প্রহাদাতিশয়ঃ প্রবর্ততে। 

ননু যেষাং রসানাং পরম্পরাবিরোথঃ যথা --বীশুঙ্গারয়ো৷ শূঙ্গার- 
হাস্তয়ো রৌদ্রশূঙ্গারয়ো বীরাস্ভূতয়ো৷ বীরবৌদ্রয়ো রৌদ্রকরুণয়োঃ 
শূঙ্গারাডভূতয়োর্বা তত্র ভবত্বঙ্গাঙ্গিভাবঃ। তেষাং তু কথং ভবেছ্যেষাং 
পরস্পরং বাধ্যবাধকভাবঃ। যথা - শুঙ্গারবীভৎসয়োর্বাঁরভয়ানকয়োঃ 
শাম্তরৌদ্রয়োঃ শাস্তশুঙ্গারয়োর্বা ইত্যাশক্ক্েদমুচ্যতে _ 

অবিরোধী বিরোধী বা রসোহঙ্গিনি রসাস্তরে । 
পরিপোষং ন নেতব্যস্তথা স্তাদবিরোধিতা ॥ ২৪ ॥ 

ততোংপ্যনব্যপ্তিতয়া ত্রকরীলক্ষণাঁনি কার্যাণি তৈরিত্যেবং পঞ্চানা মর্থপ্রকৃতীনাং 

বাঁক্যৈকবাক্যতয়। নিবেশ উক্তঃ। তথাবিধ ইতি। যথ। তাঁপসবৎসরাজে। 
এবমনেন শ্লোকেনা ্গাঙ্গিতায়াং দৃষ্টান্তনিরূপণমিতিবৃত্তবলাপতিতত্বং চ রসাঙ্গাঙ্গি- 

ভাবস্তেতি ঘয়ং নিরূপিতম্। বৃত্তিগ্রন্থোইপুযুভয়াতিপ্রায়েগৈব নেয়: | শৃ্গারেণ 
বীরশ্যাবিরোধো যুদ্ধনয়পরাক্রমাদিনা কণ্ঠারত্বলাভাদৌ | হাশ্যস্য তু স্পইটমেব 

তদক্গত্বমূ। হাশ্বস্থ স্বয়মপুরুষার্থস্বভাবত্বেংপি সমধিকতররঞ্নোৎপাঁদনেন শূঙ্গারাঙ্গ- 

তয়ৈব তথাত্বম্। রোদ্রস্তাপি তেন কথঞ্চিদবিরোধঃ | যথোক্তম্ - 'শূঙ্গীরশ্চ তৈ: 
প্রসভং সেব্যতে'। তৈরিতি রৌদ্রপ্রভৃতিভিঃ রক্ষোদানবোদ্ধতমনুষ্্ৈরিত্যর্থঃ | 
কেবলং নায়িকা বিষয়মৌগ্র্যং তত্র পরিহ্র্তব্যম্। অসম্ভাব্যপৃথিবীসন্মার্জনাদিজনিত- 
বিদ্ময়তয়। তু বীরাঁডূতয়ো: সমাধেশঃ | যদীহ মুনিঃ-“বীরশ্য চৈব ঘৎ কর্ম সৌইভূতঃ 
ইতি। বীররৌদ্রয়োরধীরোদ্ধতে ভীমসেনাদৌ সমাবেশ: ক্রোখোংসাঁহয়োরবিরোধাৎ। 
রৌদ্রকরুণয়োরপি মুনিনৈবোক্তঃ | 

“রৌদ্রশ্ৈব চ যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণে! রসঃ' ইতি । 

শৃঙ্গারাভুতয়োরিতি। যথ! রত্বাবল্যামৈন্ত্রজালিকদর্শনে | শৃঙ্গারবীভৎসয়োরিতি। 
যয়োহি পরস্পরোন্ম.লনা ত্বকতয়ৈবোস্তবস্তত্র কোইন্গাদিভাবঃ আলম্বননিমগররূপতয়া 
চ রতিরত্তিষ্ঠতি ততঃ পলায়মানরূপতয্না জুগুগ্সেতি সমানাশ্রয়তেন তয়োরন্তোন্ত- 

'সংস্কারোন্ম.লনদ্বমূ। ভয়োৎসাহাবপ্যেবমে বিরুদ্ধো বাচেযা। শাস্তস্তাঁপি তরজ্ঞান- 
সমুখিতপমস্তসংসারবিষয়নির্বেদপ্রাণত্বেন সর্বতো নিরীহস্বভাবন্য বিষয়াসত্তি- 

'জীবিতাভ্যাং রতিক্রোধাত্যাং বিরোধ এব ॥ ২৩ 



তৃতীয়োদভোতঃ ১৭৩, 

অঞ্জিনি রসাস্তরে শূঙ্গারাদৌ প্রবন্ধব্যঙ্গ্যে সতি অবিরোধী বিরোধী বা 
রসঃ পরিপোষং ন নেতব্যঃ। তত্রাবিরোধিনো রসন্তাজিরসাপেক্ষয়া- 
ত্যস্তমাধিক্যং ন কর্তব্যমিত্যয়ং প্রথমঃ পরিপোষপরিহারঃ। উৎকর্ষ- 
সাম্যেহপি তয়োবিয়োখাসম্ভবাৎ। যথা -_ 

একস্তে! রঅই পিআ অগ্রস্তো সমরতৃরনিঘাসো।। . 
ণেহেণ রণরসেণ অ ভডস্স দোলা ইঅং হিঅঅম্ ॥ 

যথা বা- 
কণাচ্ছিত্বাক্ষমালাবলয়মিব করে হারমাবর্তয়ন্তী 

কৃত্বা পর্ধন্ববেন্ধং বিষধরপতিনা মেখলায়! গুণেন । 

মিথ্যামন্ত্রাভিজাপস্ফুরদধরপুটব্যঞ্জিতাব্যক্তহাসা 
দেবী সন্ধ্যাভ্যস্ুয়াহসিতপশুপতিস্তত্র দৃষ্ঠী তু বোইবতাৎ ॥ 

অবিরোধী বিরোধী বেতি। বাগ্রহণস্যায়মভিপ্রায়ঃ _ অঙ্গিরসাঁপেক্ষয়। যন্থয 
রসান্তরস্তোৎকর্ষে! নিবধ্যহে তদা তদবিরুদ্ধোপি রসে। নিবদ্ধশ্চোগ্ভাবহঃ | অথ তু 

যুক্তযার্গিনি রসেইঙ্গভাবতানয়েনোঁপপত্বির্টতে তদ্বিরুদ্বোইপি রসে বক্ষ্যমাণেন বিষয়- 

ভদাদিষোজনেনাপনিবধ্যমানেো! ন দৌষাবহ ইতি বিরোধাবিরোধাবকিঞ্চিংকরো । 
বিনিবেশনপ্রকার এব ত্ববধাতব্যমিতি | অঙ্গিনীতি সঞ্ম্যনীদরে । অঙ্গিনং রস- 

বিশেষমনাদৃত্য ন্তন্কুত্যাঙ্গভৃতো ন পৌষয়িতব্য ইত্যর্থঃ। অবিরোধিতেতি। 
নির্দোষতেত্যর্থঃ। পরিপোঁষপরিহারে ত্রীন্ প্রকারানাহ-_-তত্রেত্যাদিনা তৃতীয় 
ইত্যন্তেন। ননু ন্যুনত্বং কার্যমিতি বাঁচ্যে আধিক্যম্থয কা সম্ভাবনা যেনোক্তমাধিক্যং 

ন কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাব উৎকর্ষসাম্য ইতি । 

একতো৷ রোদিতি প্রিয়া অগ্যতঃ সমরতৃর্যনির্যোষং | 
ন্নেহেন রণরসেন চ ভটশ্য দৌলাক্মিতং হৃদয়ম্॥ ইতি ছায়া। 

রোদিতি প্রিয়েত্যতো রত্যুৎকর্ষঃ। সমরতুর্ষেতি ভটন্তেতি চোৎসাহোৎকর্ষঃ | 

দোলায়িতমিতি তয়োরন্যুনাবিকতয়া সাম্যমুক্তমূ। এতচ্চ মুক্তকবিষয়মেব ভবতি 
ন তু প্রবন্ধবিষয়মিতি কেচিদাহুস্তচচাসৎ ; আধিকারিকেধিতিবৃতেষু ত্রিবর্গফলসম- 
প্রাধান্তস্য সম্ভবাৎ। তথ! হি-.রত্বাবল্যাং সচিবায়ত্তসিদ্ধিত্বাভিপ্রায়েণ পৃথিবীরা জ্য- 

লাভ আধিকারিকং ফলং ক্তারত্বলাভঃ প্রাসঙ্গিকং ফলং, নায়কাভিপ্রায়েণ তু. 
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ইত্যত্র। অঙ্গিরসবিরুদ্ধানাং ব্যভিচারিণাং প্রাচুর্যেণানিবেশনম্ 
নিবেশনে বা ক্ষিপ্রমেবাঙ্ষিরসব্যভিচার্ধ্যন্ুবৃত্তিরিতি দ্বিতীয়ঃ। অঙ্গত্বেন 
পুনঃ পুনঃ প্রত্যবেক্ষা পরিপোষং নীয়মানস্তাপ্যঙ্গতৃতত্ত রসস্তেতি 

তৃতীয়;। অনয়! দিশান্তেইপি প্রকার] উৎপ্রেক্ষণীয়াঃ ৷ বিরোধিনস্ত 
রসস্তাঙ্গিরসাপেক্ষয়া কম্তচিন্ন্যনতা সম্পাদনীয়া। যথা শাস্তেহঙ্গিনি 

শূঙ্গারস্ত শূক্গারে বা শাস্তস্ত। পরিপোষরহিতত্ত রসম্ত কথং রসত্বমিতি 
চেৎ-_উক্তমত্রাঙ্গিরসাঁপেক্ষয়েতি। অঙ্গিনো হি রসম্ত যাবান্ 
পরিপৌষস্তাবাংস্তস্ত ন কর্তব্যঃ, স্বতস্ত সম্ভবী পরিপোষ্ু কেন বারতে। 

বিপর্যয় ইভি স্থিতে মন্রিবুদ্ধো নাঁয়কবুদ্ধো চ স্বাম্যমাত্যবুদ্ধ্যেকত্বাৎ ফলমিতি নীত্য। 
একীক্রিয়মাণায়াং সমপ্রাধান্যমেব পর্যবস্তি। যখোক্তম্_-কবেঃ প্রযত্বান্নেতংণাং 

যুক্তানাম্” ইত্যলমবান্তরেণ বন্ুন] । 
এবং প্রথমং প্রকারং নিরূপ্য দ্বিতীয়মাঁহ--অঙ্গীতি । অনিবেশনমিতি | অঙ্গভৃতে 

রস ইতি শেষঃ| নন্বেবং নাসৌ৷ পরিতুষ্টো! ভবেদিত্যাঁশঙ্ক্য মতান্তরমীহ-_- নিবেশনে 
বেতি। অতএব বাগ্রৎণমুত্তরপক্ষদা্টং স্চয়তি ন বিকল্পমূ। তথা চৈক এবায়ং 

প্রকারঃ। অন্তথা তু দৌ স্যাতাম। আঙ্গিনো রদন্য যে! ব্যভিচারী তশ্যানু- 

বৃত্বিরহ্ুসন্ধানমূ। যথা - “কোপাৎ কোমললোল' ইতি শ্লোকেইঙ্গিতৃতায়াং রতাঁবঙ্গত্বেন 
যঃ ক্রোধ উপনিবদ্ধ্তত্র বদৃধব। দৃঢ়ং ইত্যমর্ষস্ত নিবেশিতশ্ ক্ষিপ্রমেব রুদত্যেতি 

-হুসন্নিতি চ রত্যুচিতের্য্যোৎস্ক্যহ্ষানুসন্ধানম্। 

তৃতীয়ং প্রকারমাহ--অঙ্গত্বেনেতি । অত্র চ তাঁপসবৎসরাজে বৎসরাজস্ 
পদ্মাবতী বিষয়ঃ সম্ভোগশৃঙ্গার উদীহরণীকর্তব্যঃ ৷ অন্তেইপীতি । বিভাবান্থভাবানাং 
চাঁপি উৎকর্ষো ন কর্তব্যোইজ্িরসবিরোধিনাং নিবেশনমেব বা ন কার্যম্, কৃতমপি 

চাঙ্গিরসবিভাবান্ুভাবৈরুপবৃ্হণীয়ম। পরিপোঁধিত। অপি বিরুদ্ধরসবিভাবান্ুভাঁবা 

' অঙ্গত্বং প্রতিজাগরয়লিতব্য। ইত্যাদি স্বয়ং শক্যমুতপ্রেক্ষিতুম। এবং বিরোধ্যবিরোধি- 
সাধারণং প্রকারমভিধায় বিরোধিবিষয়া সাঁধারণদোযপরিহার প্রকারগতত্বেনৈব 
বিশেষাস্তরমপ্যাহ- বিরোধিন ইতি। জন্তভবীতি। প্রধানাবিরোধিত্বেনেতি শেষঃ | 
এতচ্চেতি । উপকাঁর্ষোপকারকভাবে। রপানাং নাস্তি স্বচমৎকারবিশ্রান্তত্বাৎ ; অন্যথা 
বসত্বাষোগাঁৎ, তদভাবে চ কথমঙ্গাঙ্গিতেত্যপি যেযাং মতং তৈরপি কশ্যচিদ্রসম্থ 

প্রকৃষ্টবং তৃয়ঃ প্রবন্ধব্যাপকত্বমন্তেষাং চাষ্সপ্রবন্ধাহ্গা মিত্বমত্যুপগন্তব্যমিতিবৃত্তসঙ্ঘট- 
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এতচ্চাপেক্ষিকং প্রকর্ষযোগিত্বমেকম্ত রসম্য বহুরসেষু প্রবন্ধেধু রসা- 
নামঙ্গাঙ্গিভাবমনভ্যপগচ্ছতাপ্যশক্যপ্রতিক্ষেপমিত্যনেন প্রকারেণা- 

বিরোধিনাং বিরোধিনাং চ রসানামঙ্গাঙ্গিভাবেন সমাবেশে প্রবন্ধেষু 
স্যাদবিরোধঃ। এতচ্চ সবং যেষাং রসে রসাস্তরস্ত ব্যভিচারী ভবতি 

ইতি দর্শনং তন্মতেনোচ্যতে । মতান্তরে তু রসানাং স্থায়িনে ভাব! 
উপচারাদ্রসশব্দেনোক্তাস্তেষামঙ্গত্ং নিধিরোধমেব। 

নায় এবান্তথান্ুপপত্তেঃ, ভূয়ঃ প্রবন্ধব্যাপকশ্ত চ রসম্ রসান্তরৈর্যদি ন কাচিৎ 

সংগতিস্তদিতিবৃত্তস্তাপি ন স্যাঁৎ সঙ্গতিশ্চেদয়মেবোৌপকার্যোপকারকভাবঃ। ন চ 

চমৎকারবিশ্রান্তেবিরোধঃ কশ্চিদিতি সমনন্তরমেবো ক্তং তদাহ --অনভ্যুপগচ্ছতাপীতি। 
শব্দমাত্রেণাসৌ নাভ্যুপগচ্ছতি। অকাম এবাত্যুপগময়িতব্য ইতি ভাঁবঃ। অন্থস্ত 

ব্যাচষ্টে-_ এতচ্চাপেক্ষিকমিত্যাদিগ্রন্থো দ্বিতীয়মতমভিপ্রেত্য যত্র রসানামুপকার্ষো- 
পৃকারকতা নাস্তি, তত্রাঁপি হি ভুয়ো বৃত্তব্যাপ্তত্বমেবাঙ্গিত্বমিতি | এতচ্চাসৎ ; এবং 
হি এতচ্চ সর্বমিতি সর্বশব্দেন য উপসংহার একপক্ষবিষয়ঃ মতান্তরেইগীত্যাদিন৷ চ 

যে দ্বিতীয়পক্ষোপক্রমঃ সোংতীব দুঃশ্লিষ্ট ইত্যলং পূর্ববংশ্ঠৈঃ সহ বছুনা সংলাপেন। 
যেষামিতি। ভাঁবাধ্যায়সমাপ্তাবন্তি শ্লোকঃ- 

বহনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেঘন্থ 

স মন্তব্য রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণে। মতা; ॥ 

ইতি। তনক্রোক্তক্রমেণীধিকারিকে তিবৃত্তব্যাঁপিকা চিত্তবৃত্তিরবশ্যমেব স্থায়িত্বেন ভাতি 
প্রাসঙ্গিকবৃত্তান্তগামিনী তু ব্যভিচারিতয়েতি রম্যমানতাসময়ে স্থায়িব্যভিচারিভাবস্তয 

ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি কেছিদ্বাযাচচক্ষিরে । তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসানামপি 

স্থায়িসঞ্চারিতাস্তি ইত্যাক্ষিপ্যাভ্যপগমেনৈবোত্তরমবোচদ্বাঢ়মস্তীতি। 

অন্তে তু স্থায়িতয়৷ পঠিতশ্ঠাপি রসম্য রসান্তরে ব্যভিচারিত্বমস্তি, ঘখ৷ ক্রোধস্য 
বীরে ব্যভিচারিতয়া পঠিতশ্যাঁপি স্থারিত্বমেব রসাস্তপে, যথা তবজ্ঞানবিভাবকন্য 
নির্বেদম্য শান্তে ; ব্যভিচারিণো বা সত এব ব্যভিচার্যস্তরাপেক্ষয়। স্থায়লিত্বমেব, যথা 

বিক্রমোর্বন্যামুন্াদস্য চতুর্থেইক্কে ইতীয়ম্তমর্থমববোধয়িতুময়ং প্লোকঃ বহুনাং চিত্তবৃত্তি- 
রূপাঁণাং ভাবানাঁং মধ্যে যশ্য বহুলং রূপং যথোঁপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। সচ 

রসো রসীকরণযোগ্যঃ ; শেষাস্ত সঞ্চারিণঃ ইতি ব্যাচক্ষতে, ন তু রসানাং স্থায়ি- 
সঞ্চারিভাবেনাঙ্গাঙ্গিতোক্তেতি | অত এবান্তে রসস্থাক্নীতি ব্ঠ্যা স্থম্য৷ ঘিতীয়য়া 
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এবমবিরোধিানাং বিরোধিনাং চ প্রবন্ধস্থেনাঙ্গিন। রসেন সমাবেশে 

সাধারণমবিরোধোপায়ং প্রতিপাগ্ভেদানীং বিরোধিবিষয়মেব তং প্রতি- 
পাদয়িতুমিদমুচ্যতে ৷ 

বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ো যন্ত বিরোধী স্থায়িনো ভবেৎ। 
স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কাখস্তনম্ত পোষেহপ্যদোষতা ॥২৫॥ 

একাধিকরণ্যবিরোধী নৈরন্তর্ধবিরোধী চেতি দ্বিবিধো৷ বিরোধী । 

তত্র প্রবন্ধস্থেন স্থায়িনাঙ্গিনা রসেনৌচিত্যাপেক্য়া বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ো 
যো বিরোধী যথা বীরেণ ভয়ানকঃ স বিভিন্নাশ্রয়। কাধ্যঃ। তস্য 

বাশ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনামিতি সমাঁসং পঠন্তি। তদীহ--মতাস্তরে২পীতি | 
রসশব্দেনেতি । “রসান্তরসমাবেশঃ প্রস্ততস্ত রসস্ত য+' ইত্যাদি প্রাক্তনকারিকানি- 
বিষ্টেনেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ 

অথ সাধারণং প্রকারমুপসংহরন্নসাধারণমা স্বত্রয়তি _-এবমিতি | তমিত্যবিরো- 

ধোপায়ম্। বিরুদ্ধেতি বিশেষণং হেতুগর্ভম্। যস্ত স্থায়ী স্থায্যন্তরেণ'সম্ভাব্যমানৈকা- 

শরয়ত্বাদ্িরোধী ভবেছ্থোৎসাহেন ভয়ং স বিভিন্নীশয়ত্বেন নায়কবিপক্ষাদিগামিত্বেন 
কার্য্যঃ। তশ্তেতি। তশ্য বিরোধিনোৌইপি তথারুতস্য তথানিবদ্ধস্য পরিপুষ্টতায়াঃ 

প্রত্যুত নির্দোষতা নায়কোৎকর্ষাধানীৎ। অপরিপৌধণন্ত দোষ এবেতি যাবৎ । 
অপিশব্ো ভিন্নক্রমঃ । এবমেব বৃত্তীবপি ব্যাখ্যানাৎ। এঁকাঁধিকরণ্যমেকা শ্রয়েণ 

সম্বদ্ধমাত্রম। তেন বিরোধী যথা-_তয়েনোৎসাহঃ, একাশ্রয়ত্বেংপি সম্ভবতি 
কশ্িম্নিরন্তরত্বেন নির্ব্যবধানত্বেন বিরোধী,.যথা রত্যা নির্বেদঃ | প্রদণিতমিতি । 
“সমুখিতে ধনূর্ধধনো। ভয়াবহে কিরীটিনে। মহীন্থপপ্নবোইভবৎপুরে পুরন্দরদ্বিষাম্, 
ইত্যাদিনা ॥ ২৫ ॥ 

দ্বিতীয়ন্েতি ৷ নৈরন্তর্যবিরোধিনঃ ৷ তরদিতি। নিবিরোধিত্বম্। একাশ্রয়ত্বেন 
নিমিত্তেন যো নির্দোষঃ ন বিরোধী কিন্ত নিরন্তরত্বেন নিমিত্তেন বিরোধমেতি স 

তথাবিধবিকুদ্ধরসঘয়াঁবিরুদ্ধেন রসান্তরেণ মধ্যে নিবেশিতেন যুক্ত; কার্য ইতি. 

কারিকার্থঃ। প্রবন্ধ ইতি বাহুল্যাপেক্ষং মুক্তকেপি কদাচিদেবং ভবেদপি। 
বন্বক্ষ্যতি --“একবাক্যস্থয়োরপি” ইতি । যথেতি। তত্র হি- 'রাগশ্যাম্পদমিত্যবৈমি 

ন হি মে ধ্বংসীতি ন প্রত্যয়» ইত্যাদিনোপক্ষেপাৎ প্রভৃতি পরার্থশরীরবিতরণাত্মক- 

নির্বৎণপর্য্যন্তঃ শীস্তো। রসস্তস্য বিরুব্ধো মলয্নবতীবিষয়: শৃঙ্গারস্তদুভয়াবিরুদ্ধমড়ুত- 



তত এতশত ১৭৭ 

বীরম্ত ঘ আশ্রয়; কথানায়কস্তদ্বিপক্ষবিষয়ে সন্নিবেশয়িতব্যঃ। তথা 
সতি চ তস্ত বিরোধিনোহপি যঃ পরিপোধঃ স নির্ধোষঃ। বিপক্ষ 
বিষয়ে হি ভয়াতিশয়বর্ণনে নায়কম্ত । নয়পরাক্রমাদিসম্পৎ শ্ুতরা- 

মুদ্যোতিতা ভবতি। এতচ্চ মদীয়েইজুনিচরিতেইজুনিস্ত পাতালাবতরণ- 
প্রসঙ্গে বৈশছ্যেন প্রদরশশিতম্। 

এবমৈকাধিকরণ্যবিরোধিনঃ প্রবন্ধস্থেন স্থায়িনা রসেনাঙ্গভাব- 

গমনে নিবিরোধিত্বং যথা তথা তদ্দশিতম্। দ্বিতীয়ন্ত তু ততপ্রতি- 
পাদয়িতুমুচ্যতে _ 

মন্তরীকৃত্য ক্রমপ্রসরসস্তাবনাভিপ্রায়েশ কবিন! নিবদ্ধ: “অহো৷ গীতমহো। বাদিত্রমূ 

ইতি। এতদর্থমেব 'ব্যক্তিব্যপনধাতুনা” ইত্যাদি নীরসপ্রায়মপ্যত্র নিবদ্ধমভুতরসপরি- 
পোষকতয়াত্যত্তরসরসতাবহমিতি “নির্দোষদর্শনীঃ কগ্যকাঃ” ইতি চ ক্রমপ্রসরে। নিবদ্ধ: 

ষথাহু _ চিত্তবৃক্তিপ্রসরপ্রসংখ্যানধনাঃ সংখ্যাঃ পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তক- 
প্রদঙ্গেনেতি ৷ অনন্তরং চ নিমিত্তনৈমিত্তকপ্রসঙ্গাগতো! যঃ শেখরকবৃত্তান্তোদিত- 

হাস্যরসোঁপকৃতঃ শৃঙ্কারস্তশ্ত বিরুদ্ধো যো বৈরাগ্যশমপৌঁষকে৷ নাগীয়কলেবরাস্থি- 
জালাবলোকনাদিবৃত্তীন্তঃ স মিত্রাবসোঃ প্রবিষ্টস্ট মলয়বতীনির্গমনকারিণঃ “সংসর্পত্ভিঃ 

সমন্তাৎ ইত্যাদি কাব্যোপনিবদ্ধক্রৌধভ্যভিচাযু'পরুতবীররসান্তরিতো নিবেশিতঃ | 
ননু নান্ত্েব শান্তো রসঃ তন্য তু স্থায্যেব নোপদিষ্টে] মুনিনেত্যাশঙ্ক্যাহ _ 

শান্তশ্চেতি | তৃষ্ণানাং বিষয়াভিলাষাঁণাং যং ক্ষয়ং সর্বতে৷ নিবৃত্তিরূপে নির্বেদঃ 

তদেব সথখং তন্য স্থার্লিভূতস্য যঃ পরিপোঁষে। রশ্যমানতাকুতন্তদেব লক্ষণং যন্য স 

শান্ত রসঃ | প্রতীয়ত এবেতি। স্বান্ছভবেনাপি নিবৃত্ততোজনা দ্যশেষবিষয়েচ্ছা- 

প্রসরত্বকালে সম্ভাব্যত এব। 

অন্তে তু সর্বচিত্তবৃত্তিপ্রণম এবাস্থ স্থায়ীতি মন্যন্তে। তৃষ্ণীসভ্ভাবন্য প্রসজ্য- 
প্রতিষেধরপত্বে চেতোবৃত্তিত্বাভীবেন ভাবত্বাযোগাৎ। পরু'দাসে ত্বম্মৎপক্ষ এবায়ম্ । 

অন্টে তু-- 
্বং স্বং নিশিত্মাসাগ্য শাস্তাস্তীবঃ পরবর্তীতে । 

পুননিমিভাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে ॥ 
ইতি ভরতবাক্যং দৃষ্টবস্তঃ সর্বরসসা মান্স্বাভাবং শাস্তমাচক্ষাণা অন্ছপজাত বিশেষাস্ত- 
রচিত্তবৃত্তিরূপং শ্াস্তস্য স্থায়িভাবং মন্তান্তে। এতচ্চ নাতীবাত্মৎপক্ষাদ্ দুরম্ ॥ 

১২ 
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একাশ্রয়ত্বে নির্দোষো নৈরন্তর্ষে বিরোঁধবান্ | 
রসাস্তরব্যবধিন! রসো ব্যঙ্যঃ আ্মেধসা ॥ ২৬। 

যঃ পুনরেকাধিকরণত্বে নিবিরোধো নৈর্তর্ষে তু বিরোধী স রসা- 
স্তরব্যবধানেন প্রবন্ধে নিবেশয়িতব্যঃ। যথা শাস্তশৃঙ্গারৌ নাগানন্দে 
নিবেশিতৌ। শান্তশ্চ তৃষ্ণাক্ষয়ন্খস্তা যঃ পরিপোবত্তল্ক্ষণো রস; 
প্রতীয়ত এব। তথ! চোক্তম্_ 

যচ্চ কামস্ুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ স্ুখমূ। 

তৃষ্ণাক্ষয়সৃখস্তৈতে নাহৃতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥ 

প্রাগভাবপ্রধ্বংসাতাবক্ৃতন্ত বিশেষঃ | যুক্তশ্চপ্রধ্বংস এব তৃষ্ণানাম্। যথোক্তম্_ 
“'বীতরা'গজন্মাদর্শনাঁৎ' ইতি । প্রলীয়ত এবেতি ৷ মুনিনা"য্গীক্রিয়ত এব “্কচিচ্ছমঃ' 
ইত্যাদি বদতা। ন চ তদীয়া পর্যস্তাবস্থা বর্ণনীয়া যেন সর্বচেষ্টোপরমাদন্ুভাবা- 
ভাবেনাপ্রতীয়মানতা শ্যাৎ। "শূক্গারাদেরপি ফলভূমাঁববর্ণনীয়তৈব পূর্বভূমৌ তু “তস্য 
পরশীন্তবাহিতা সংস্কারাৎ। তচ্ছিদ্রেষু প্রতায়ান্তরাণি সংস্কারেত্যঃ” ইতি ু ত্রদয়নীত্যা 
চিত্রাকার। যমনিয়মাদিচেষ্ট রাঁজ্যধুরো ঘহনীদিলক্ষণ বা! শান্তস্তাপি জনকাদেুর্টে- 
বেত্যন্থভাবসন্তাবাছমনিয়মাদিমধ্যপত্তাব্যমানভূয়োব্যভিচারিসস্ভাবাচ্চ প্রতীয়ত এব। 

নন ন' প্রতীয়তে নাশ্য বিভাবাঃ সম্তীতি চেং--ন) প্রতীয়ত এব তাবদসৌ। 
ত্য চ ভবিতব্যমেব প্রাক্তনকুশলপরিপাঁকপরমেশ্বরা নুগ্রহাধ্যাত্মরহন্শাস্ত্রবীতরাগ- 
পরিশীলনািভিবিভাবৈরিতীয়তৈব বিভাবা্ুভাবব্যতিচাঁরিসন্ভাবঃ স্থায়ী চ দিত: | 
শন তত্র হৃদয়সংবাদাভাবাত্রস্যমীনতৈব নোপপন্না। ক এবমাহ স নাশ্তীতি, যত; 
প্রতীয়ত এবেত্যুক্তমূ। 

নমু প্রতীয়তে সর্বন্য ্লীঘাম্পদং ন ভবতি। তহি বীতরাগাণাং শূঙ্গারো ন ্ লীঘ্য 
ইতি সোইপি রসত্বাচ্যবতামিতি তদাহ-বদি নাঁমেতি। নম্থ ধর্মপ্রধানোৎসৌ 
বীর এবেতি সন্তাবয়মীন আহ--ন চেতি। তশ্যেতি বীরস্য ৷ অভিমানময়ত্বেনেতি। 
উৎসাহে! হহমেবংবিধ ইত্যেবং প্রাণ ইত্যর্থঃ। অন্য চেতি শান্তম্ত । তয়োশ্চেতি 
ঈহীময়ত্বনিরীহত্বাভ্যামত্যস্তবিরদ্ধয়োরপীতি চশবার্ঘঃ। বীররৌদ্রয়োস্বত্যন্তবিরোধো- 
২পি নাস্তি। সমানং রূপং চ ধন্মার্থকামার্জনোপযোগিত্বমূ। 

নন্বেবং দয়াবীরো ধর্শবীরো দাঁনবীরে! বা নাসৌ৷ কশ্চিৎ, শান্তন্তৈবেদং নামান্তর- 
করণমূ। তথা হি মুনিঃ- 
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বাদ নাম সর্বজনানুভবগ্োচরতা তন্ত নাস্তি নৈতাবতাসাবলোকসামান্ত 
'মহান্থভাবচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ প্রতিক্ষেপ্তং শক্যং। ন চবীরে তস্তাস্ত- 

ভাবঃ কতু্ণ যুক্তঃ। তস্তাঁভিমানময়ত্বেন ব্যবস্থাপনাৎ। অস্ত চাহস্কার- 
প্রশমৈকরূপতয়া স্থিতেঃ । তয়োশ্চৈবংবিধবিশেষসন্ভাবেহপি য্ভৈক্যং 
পরিকপ্ন্যতে তদ্বীররৌদ্রয়োরপি তথা প্রসঙ্গঃ। দয়াবীরাদীনাং চ 
চিত্তবৃত্তিবিশেষাণাং সর্বাকারমহস্কাররহিতত্বেন শাস্তরসপ্রভেদত্বম্ 
ইতরথা তু বীরপ্রভেদত্বমিতি ব্যবস্থাপ্যমানে ন কশ্চিদ্ধিরোধঃ । তদ্দেব- 

মস্তি শাস্তে। রসঃ। তত্ত চাবিরুদ্ধরসব্যবধানেন প্রবন্ধে বিরোধিরস- 

সমাবেশে সত্যপি নিধিরোধত্বম্। যথা প্রদখিতে বিষয়ে । এতদেব 
স্থিরীকতুমিদমুচ্যতে _ 

রসান্তরাস্তরিতয়োরেকবাক্যস্থয়োরপি । 

নিবর্ততে হি রময়োঃ সমাবেশে বিরোধিতা ॥ ২৭॥ 

দাঁনবীরং ধর্মবীরং যুদ্ধবীরং তখৈব চ। 
রসবীরমপি প্রা ব্রন্ধা ত্রিবিধসন্মিতম্ ॥ 

ইত্যাগমপুরঃসরং ব্রৈবিধ্যমেবাভ্যবাঁৎ। তদাহ-_দয়াবীরাদীনাঞ্েত্যাদিগ্রহণেন 1 
বিষয়জুগুপ্পারপত্বার্থীভৎসেইন্তর্ভাবঃ শঙ্ক্যতে । সা ত্বস্য ব্যতিচারিণী ভবতি ন তু 
স্থায়িতাঁমেতি, পর্যস্তনির্বাহে তন্যা মূলত এব বিচ্ছেদাৎ। আঁধিকারিকত্বেন তু শাস্তে! 

রূসে। ন নিবদ্ধব্য ইতি চনক্দ্রিকাকারঃ| তচ্চেহাস্মাঁভির্ন পর্যালোচিতং, প্রসঙ্গান্তরাৎ। 

মৌক্ষফলত্বেন চায়ং প্রমপুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ ৷ স চায়মন্মদু- 
পাঁধ্যা়ভউতৌতেন কাব্যকৌতুকে, অন্মাভিশ্চ তদ্দিবরণে বনুতরকৃত নির়্পূর্বপক্ষ- 
সিদ্ধান্ত ইত্যলংবহুনা ॥ ২৬ ॥ 

স্থিরীকর্তুমিতি। শিশ্বুদ্ধাবিত্যর্থঃ। অপিশবেন প্রবন্ধবিষয়তয়। সিদ্ধোহযমর্থ 

ইতি দর্শয়তি _তুরেছিতি । বিশেষণৈরতীব দুরাঁপেতত্বমসম্ভীবনাস্পদমুক্তম্। ত্বদেহা- 
নিত্যনেন দেহত্বাভিমানাঁদেব ভাদাত্ম্যসস্ভাবনানিষ্পত্তেরেকা শয়ত্বমস্তি, অন্যথা বিভিন্ন- 
'বিষয়ত্বাৎ কো। বিরোধঃ ৷ নন্ু বীর এবাত্র রসে! শৃঙ্গারো ন বীভৎসঃ।| কিন্ত 

রতিছুগুগ্দে হি বীরং প্রতি ব্যাভিচারীভূতে ৷ ভবত্বেবম্, তথাপি প্ররুতোদাহরণত। 
তাঁবছুপপন্না। তদাহ--তদ্ঙ্য়োর্ডাবেতি। তয়োরঙ্গে তংস্থায়িভাবাবিত্যর্থঃ। 
বীররসেতি। 'বীরাঃ হবদেহান্” ইত্যাদিনা তদীয়োৎসাহাগ্বগত্তা কর্তৃকর্মণোঃ সমস্ত- 
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রসাস্তরব্যবহিতয়োরেকপ্রবন্ধস্থয়োবিরোধিতা নিবর্তত ইত্যত্র ন 
কাচিদ্ভ্রান্তিঃ ৷ যন্মাদেকবাক্যস্থয়োরপি রসয়োরুক্তয়া নীত্য। বিরুদ্ধতা। 

নিবর্ততে । যথা _ 
ভূরেণুদিগ্ধান্নবপারিজাতমালারজোবাসিতবান্মধ্যাঃ। 
গাঢ়ং শিবাভিঃ পরিরভ্যমাণান্ সুরাঙ্গনাশ্লিষ্টভূজাস্তরালাঃ। 
সশোণিতৈঃ ক্রব্যভুজাং স্ফুরপ্তিঃ পক্ষে খগানামুপবীজ্যমানান্ । 
সংবীজিতাশ্চন্দনবারিসেকৈঃ স্মুগন্ধিভিঃ কল্পলতাছুকূলৈঃ ॥ 
বিমানপর্যস্কতলে নিষগীঃ কুতৃহলাবিষ্টতয়। তদানীম্। 
নির্দিশ্যমানাং ল্ললনাহ্গুলীভিবাঁরাঃ স্বদেহান্ পতিতানপশ্ান্ ॥ 
ইত্যাদৌ। অত্র হি শুঙ্গারবীভৎসয়োস্তদক্গয়োর্বা বীররসব্যবধানেন 

সমাবেশো ন বিরোধী । 
বিরোধমবিরোধং চ সবত্রেখং নিরূপয়েৎ। 
বিশেষতত্ত শূঙ্গারে সুকুমারতমো হাসৌ ॥ ২৮॥ 

যথোক্তলক্ষণান্ুসারেণ বিরোধাবিরোধো সর্বেষু রসেষু প্রবন্ধেহন্তাত্র চ. 
নিরূপয়েৎ সহ্ৃদয়ঃ ; বিশেষতত্ত শৃঙ্গারে ৷ স হি রতিপরিপোষাত্মকত্বা 
দ্রতেশ্চ স্বল্লেনাপি মিমিত্তেন ভঙ্গসম্ভবাৎ নুকুমারতমঃ সর্বেভ্যো 
রসেভ্যো মনাঁগপি বির্যেধিসমাবেশং ন সহতে। 

স্ববধানাতিশয়বান্ রসে তত্রৈব সৎকবিঃ। 
ভবেত্বন্মিন্ প্রমাদো হি ঝটিত্যেবোপলক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥ 

তত্রৈেব চ রসে সর্বেভ্যোহপি রসেভ্যঃ সৌকুমার্্য তিশয়যোগিনি 
কবিরবধানবান্ প্রযত্ববান্ স্তাৎ। তত্র হি প্রমাছ্তস্তস্ত সহদয়মধ্যে 

ক্ষিপ্রমেবাবজ্ঞানবিষয়তাঁ ভবতি। শুঙ্গাররসো হি সংসারিণাং, 

নিল্পমেনানুভববিষয়ত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ কমনীয়তয়। প্রধানভূতঃ | 

বাক্যার্থান্যায়লিতয়া প্রতীতিরিতি মধ্যপাঠাভাবেইপি স্থতরাং বীরস্থ ব্যবধায়কতেতি, 

ভাঁবঃ ॥ ২৭। 
অন্তত্র চেতি মুক্তকাদে। স হি শৃঙ্গারঃ স্কুমীরতম ইতি সম্বন্ধঃ। ন্মকুমারস্তাব- 
ড্রসজাতীয়ঃ ততোখপি করুণত্ততোিপি শৃরঙ্গার ইতি তমপ্রত্যয়ঃ | ২৮ ॥ ২৯ |. 
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এবং চ সতি-- 

বিনেয়ানুন্ুখীকর্তৃং কাব্যশোভার্থমেব বা। 
তদ্বিরুদ্ধরসম্পর্শস্তদঙ্গানাং ন ছুষ্যতি ॥ ৩০ ॥ | 

শৃঙ্গারবিরূদ্ধরসম্পর্শঃ শুঙ্গারাঙ্গানাং যঃ সন কেবলমবিরোধলক্ষণ 

যোগে সতি ন ছৃষ্যতি যাবদ্বিনেয়ানুন্থুখীকর্তূং কাব্যশোভার্থমেব বা 
ক্রিয়মাণে! ন ছুত্ততি। শূঙ্গাররসাগৈরুনুখীকৃতাঃ সস্তোঁ হি বিনেয়াঃ 
ন্খং বিনয়োপদেশান্ গৃহৃত্তি। সদাচারোপদেশরূপা হি নাটকাদি 
গোষ্ঠী বিনেয়জনহিতার্থমেব মুনিভিরবতারিতা । 

এবং চেতি। যতোঁইসৌ সর্বসংবাদীত্যর্থঃ | তদিতি। শৃঙ্গারশ্য বিরুদ্ধা যে 
শীস্তাদয়ন্তেঘপি তদঙ্গানাং শঙ্গীরাঙ্গানাং সন্বন্ধী স্পর্শো ন ছু্ঃ। তয়া ভঙ্যা 

রসান্তরগতা অপি বিভাঁবান্ুভাবাগ্তা বর্ণনীয়৷ য় শৃঙ্গারাঙ্গভাবমুপাগমন্। যথা 
মমৈব স্তোত্রে_ 

বাং চন্ত্রচুড়ং সহসা স্পুশস্তী প্রাশেশ্বরং গাঁ়বিয়োগতণ্চা 
সা চন্দ্রকান্তাকৃতিপুত্রিকেব সংবিদ্বিলীয়াপি বিলীয়তে মে ॥ 

ইত্য্র শীন্তবিভাবাহুভাবানামপি শৃদ্দারতঙ্গযা নিরূপণম্। বিনেয়াহুনুখী কর্তং 
যা কাঁব্যশোভ। তদর্থং নৈব দুম্যতীতি সম্বন্ধ: | বাঁগ্রহণেন পক্ষাস্তরমুচ্যতে। তদেব 
ব্যাচষ্টে-ন কেবলমিতি। বাঁশবশ্যৈতত্যাখ্যানম্। অবিরোধলক্ষণং পরিপোষ- 

পরিহাঁরাদি পূর্বোক্তমূ। বিনেয়াহুন্ুখীকর্ত,ং যা কাব্যশোভা৷ তদর্থমপি বা বিরুদ্ধ- 

সমাবেশঃ ন কেবলং পূর্বোক্তিঃ প্রকারৈঃ, ন তু কাঁব্যশৌভা বিনেয়োসম্ুখীকরণ- 
মন্তরেণান্তে, ব্যবধানাব্যবধানেনাপি লভ্যেতে যথান্ঠৈর্যাখ্যাতে। স্থখমিতি | 

রঞ্জনাপুরঃসরমিত্যর্থঃ | নন কাঁব্যং ক্রীড়ারূপং ক চ বেদাদিগোচরা! উপদেশকথা 
ইত্যাশঙ্ক্যাহ--সদাঁচারেতি | মুনিভিরিতি _ ভরতাঁদিভিরিত্যর্থঃ | এতচ্চ প্রভু- 

মিত্রসম্মিতেভ্যঃ শান্ত্রেতিহাসেভ্যঃ শ্রীতিপূর্বকং জায়াসশ্মিতত্বেন নাঁট্যকাব্যগ্ডং 
ব্যুৎপত্তিকারিত্বং পূর্বমেব নিরূপিতমস্মীভিরিতি ন পুনরুক্ততয়াদিহ লিখিতম্। 

নন শূঙ্গারাঙ্গতাভঙ্গ্যা যদ্িভীবাঁদিনিরূপণমেতাঁবতৈব কিং বিনেয়োন্বুখীকাঁরং । 

ন; অন্তি প্রকারাস্তরং, তদাহ-কিং চেতি। শোভাতিশরমিতি | অলঙ্কার- 
বিশে্ষমুপমা প্রভৃতিং পুষ্যতি সুন্দবীকরোতীত্যর্থঃ। যথোক্তম্--“কাব্যশোভাগ়াঃ 

কর্তার ধর্ম্মা গুণাস্তদতিশয়হেতবন্তবলঙ্কারা” ইতি। মস্তাঙ্গনৈতি। অত্র হি শান্ত- 
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কিঞ্চ শুঙ্গারস্য সকলজনমনোহরাভিরামত্বাত্তদঙ্গসমাবেশঃ কাব্যে 
শোভাতিশয়ং পুষ্যতীত্যনেনাপি প্রকারেণ বিরোধিনি রসে শুঙ্গারাঙ্গ- 
সমাবেশো ন বিরোধী । ততশ্চ 

সত্যং মনোরমা রামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ। 
কিন্ত মত্তাঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গলোলং হি জীবিতম্ ॥ 

ইত্যাদিষু নাস্তি রসবিরোধদোষঃ। 
বিজ্ঞায়েখং রসাদীনামবিরোধবিরোধয়োঃ | 
বিষয়ং স্থকবিঃ কাব্যং কুর্বনহযতি ন কচিৎ ॥ ৩১ ॥ 

ইখমনেনানস্তরোক্তেন প্রকারেণ রসাদীনাং রসভাবতদাভাসানাং 
পরস্পরং বিরোধস্াবিরোধস্ত চ বিষয়ং বিজ্ঞায় স্থকবিঃ কাব্যবিষয়ে, 

প্রতিভাতিশয়যুক্তঃ কাব্যং কুর্বন্ন কষচিন্মৃহাতি । 

এবং রসাদিষু বিরোধাবিরোধনিরূপণস্তোপষোগিত্বং প্রতিপাঞ্চ 
ব্যঞ্জকবাচ্যবাচকনিরূপণস্তাঁপি তদ্বিষয়স্ত ততপ্রতিপাদ্যতে _ 

বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্। 
রসাদিবিষয়েনৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ ॥ ৩২। 

বিতাঁবে সর্বস্তানিত্যত্বে বর্যমানে ন কস্তচিদ্িভাবস্ত শৃঙ্গীরভঙ্গ্য নিবন্ধ: কৃতঃ, কিন্ত 

সত্যমিতিপর্ৃদয়া ন্ুপ্রবেশেনোক্তম্ ; ন খন্বলীকবৈরাগ্যকৌতুকরুচিং প্রকটয়ামঃ, 
অপি তু ষ্য কতে সর্বমভ্যর্থ্যতে তদেবেদং চলমিতি ; তত্র মত্তাঙ্গনাপাজতঙ্গস্য, 

শৃঙ্গারং প্রতি সম্ভাব্যমানবিভাবান্ুভাবত্বেনালস্য লোঁলতায়ামুপমানতোক্তেতি' 

প্রিয়তমাকটাক্ষো৷ হি সর্বস্তাঁভিলষণীয় ইতি চ ততগ্রীত্য। প্রবৃতিমান্ গুড়জিহ্বিকয়া 
প্রসজজান্ুপ্রসক্তবস্ততকসংবেদনেন বৈরাগ্যে পর্য্যবস্যতি বিনেয়; ॥ ৩০ ॥ 

তদেতছুপসংহরন্নন্যোক্তশ্ প্রকরণস্য ফলমাহ _-বিজ্ঞায়েখমিতি ॥ ৩১ ॥ 

রসাদিযু রসাদিবিষয়ে ব্যঞ্কানি যানি বাচ্যানি বিভাবাদীনি বাঁচকাঁনি চ, 
স্থপ্টিঙাঁদীনি তেষাঁং যম্িরপণং তশ্যেতি। তঘিষয়স্যেতি । রসাদ্দিবিষয়স্য | তদদিতি. 
উপযোগিত্বমূ। মুখ্যমিতি । “আলোকার্ী ইত্যত্র যছুক্তং তদেবোপসংহতম্ । 
মহাকবেরিতি সিদ্ধবৎফলনিরূপণম্। এবং হি মহাঁকবিত্বং নান্থেত্যর্ঃ | ইতিবৃজ- 
বিশেষাঁণামিতি | ইতিবৃত্তং হি প্রবন্ধবাচ্যং তন্য বিশেষাঃ প্রাগুক্তাঃ--“বিভাব-. 



১০০০৩০৬ ২৮৬ 

ব্যচ্যানামিতিবৃত্তবিশেষাণাং বাচকানাং চ তদ্ধিষয়াণাং রসাদি- 

বিষয়েণৌচিত্যেন যগ্যোজনমেতন্মহাকবেমুখ্যং কর্ম। অয়মেব হি 
মহাকবেমুখ্যো ব্যাপারো যদ্রসাদীনেব মুখ্যতয়! কাব্যার্থীকৃত্য 
তদ্যক্তযন্ুগুণত্বেন শব্দানামর্থানাং চোপনিবদ্ধনমূ। 

এতচ্চ রসাদিতাৎপর্ষেণ কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি সুপ্রসিদ্ধ- 

মেবেতি প্রতিপাদয়িতুমাহ - 

রসাগ্ন্ুগুণত্বেন ব্যবহারোহর্থশব্দয়োঃ | 

ওচিত্যবান্স্ত। এত বৃত্তয়োঃ দ্বিবিধা? স্থিতা3 ॥ ৩৩ ॥ 

ব্যবহায়ে! হি বৃত্তিরিত্যুচ্যতে । তত্র রসান্ুগণ ওচিত্যবান্বাচ্যা- 

শ্রয়ো যে ব্যবহারস্তা এতাঃ কৈশিক্যাছ্া বৃত্তয়ঃ। বাচকাশ্রয়াশ্চোপ- 

নাগরিকান্যাঃ । বৃত্বয়ো হি রসাদিতাৎপর্ষেণ সন্নিবেশিতাঃ কামপি 
নাট্যন্ত কাব্যন্ত চ চ্ছায়ামাবহস্তি। রসাদয়ো৷ হি দ্ধয়োরপি তয়োজীবি- 
ভূতাঃ। ইতিবৃত্তাদি তু শরীরভূতমেব। 

ভাঁবানুভাবস্চার্ষোচিত্যচারুণঃ। বিধিঃ কথাশরীরস্ত” ইত্যাদিনা। কাব্যার্থী- 

কৃত্যেতি। অন্যথা লৌকিকশান্ত্রীয়বীক্যার্থেভ্যঃ কঃ কাব্যার্থন্ত বিশেষঃ। এতচ্চ 
নিশীতমান্যোদ্বেণতে _“কাব্যস্তাত্রা স এবার্ঘঃ ইত্যত্রান্তরে ॥ ৩২ ॥ 

এতচ্চেতি। যাদম্মীতিরুক্তমিত্যর্থঃ। ভরতাদাবিত্যণদিগ্রহণাদলঙ্কারশাস্ত্েযু 

পরুযাদ্যা বৃত্তয় ইত্যুক্তং ভবতি। দ্বয়োরপি তয়োরিতি। বৃত্তিলক্ষণয়োব্যবহারয়ো- 
রিত্যর্থঃ। জীবভূতা ইতি। 'বুত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ ইতি ক্রবাঁণেন মুনিনা রসো- 
চিতেতিবৃত্তসমাশ্রয়ণোঁপদদেশেন রসশ্যৈব জীবিতত্বমুক্তমূ। ভামহাঁদিভিশ্চ_ 

স্বাছুকাব্যরসোন্িশ্রং বাক্যার্ঘমুপভূ্ভে | | 
প্রথমালীঢমধবঃ পিবন্তি কটুভেষজম্ ॥ 

ইত্যাদিনা রসোপযোগজীবিতঃ শব্বৃত্তিলক্ষণো৷ ব্যবহার উক্তঃ। শরীরভৃত- 
মিতি। “ইতিবৃত্ত হি নাট্যগ্য শরীরমূ* ইতি মুনিঃ | নাট্যং চ রস এবেত্যুক্তং প্রাক। 

গুণগুণিব্যবহাঁর ইতি । অত্যন্তসন্মিশ্রতয়। প্রতিভাসনাদ্বর্সধশ্সিব্যবহারো যুক্তঃ। 

নস্বিতি। ক্রমন্যাসংবেদনাঁদিতি ভাবঃ| প্রথমেতি। 'শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব 
ন বেছতে' ইত্যাদিন। প্রতিপাদিতমদঃ | 



১৮৪ সটাকলোচনোপেতধবস্কালোকে 

অত্র কেচিদাহঃ-- গুণগুণিব্যবহারে। রসাদীনামিতিবৃত্তাদিভিঃ সহ 

যুক্তঃ ন তু জীবশরীরব্যবহারঃ ৷ রসাদিময়ং হি বাচ্যং প্রতিভাসতে 
ন তু রসাদিভিঃ পৃথগ.ভূতম্ ইতি। আত্রোচ্যতে _যদি রসাদিময়মেৰ 
বাচ্যং যথা! গৌরত্বময়ং শরীরম। এবং সতি যথা শরীরে প্রতিভা- 
সমানে নিয়মেনৈব গৌরত্বং প্রতিভাসতে সর্বস্ত তথা বাচ্যেন সহৈব 
রসাদয়োইপি সহ্ৃদয়স্তাসহৃদয়স্ত চ প্রতিভাসেরন্। ন চৈবম্; তথ! 

চৈতৎ প্রতিপাদিতমেব প্রথমোদ্দ্যোতে। 
স্যাম্মতম্; রত্বানামিব জাত্যত্বং প্রতিপত্ুবিশেষতঃ সংবেগ্ধং বাচ্যা- 

নাং রসাদিরূপত্বমিতি | নৈবম্; যতো যথা জাত্যত্বেন প্রতিভামমানে 

রত্বে রত্বস্বরূপানতিরিত্ত্বমেব তম্ত লক্ষ্যতে তথা রসাদীনামপি 

বিভাবানুভাবাদিরূপবাচ্যাব্যতিরিক্তত্বমেব লক্ষ্যেত। ন চেৈবম্ঃ ন 

হি বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রস! ইতি কম্তচিদবগমঃ। অতএব 

চবিভাবাদিপ্রতীত্যবিনাভাবিনী রসাদীনাং প্রতীতিরিতি তৎপ্রতীত্যোঃ 

কাধ্যকারণভাবেন ব্যবস্থানাৎ ক্রমোহবশ্যাস্তাবী। স তু লাঘবান্ন 

প্রকাশ্যতে “ইত্যলক্ষ্যক্রম্য এব সন্তো ব্যঙ্গ রসাদয়*, ইত্যুক্তম্। 
ননু শব্দ এব প্রকরণাগ্যবচ্ছিন্নো বাচ্যব্ঙ্গ্যয়োঃ সর্বমেব প্রতীতি- 

মুপজনয়তীতি কিং তত্র ক্রনকল্পনয়া ৷ ন হি শব্বস্ত বাচ্যপ্রতীতিপরামর্শ 

নম্থ যগ্যস্য ধর্মরূপং তত্ততপ্রতিভানে সর্বস্য নিয়মেন ভাতীত্যনৈকান্তিকমেতৎ । 
মাণিক্যধর্মো হি জাত্যত্বলক্ষণো বিশেষো ন তত্প্রতিভাসেইপি সর্বন্ত নিয়মেন 
ভাতীত্যাশঙ্কতে _শ্যাদিতি। এতৎ পরিহরতি--নৈবমিতি। এতদুক্তং ভবতি-_ 

অত্যতস্তোন্রস্বভাবত্বে সতি তত্বর্মত্বাদিতি বিশেষণমস্মীভিঃ রুতম্। উন্নগ্নরূপতা 
চ ন রূপবজ্জাত্যত্বন্, অত্যন্তলীনস্বভাবত্বাৎ। রসাদীনাঁং চোন্নগ্রতান্ত্েবেত্যেবং 

কেচিদেতং গ্রন্থমনৈযুঃ | অত্মদৃণ্ডরবস্তাহুঃ-অত্রোচ্যত ইত্যনেনেদমুচ্যতে যদি 
রসাদয়ো৷ বাচ্যানাং ধর্মীস্থ। সতি ঘৌ পক্ষে রূপাদিসদৃশা স্থ্যর্মাণিক্যগতজাত্যত্ব- 
সদৃশা বা। ন তাবৎ প্রথমঃ পক্ষঃ, সর্বান্ প্রতি তথানবতাসাৎ। নাঁপি দ্িতীয়ঃ, 
জাত্যত্ববদনতিরিক্তত্বেনাপ্রকাশনাৎ । এষ চ হেতুরাছযেইপি পক্ষে সঙগচ্ছত এব। 

তদাহ--স্যান্সতমিত্যাদিনা ন ঠচবমিত্যস্তেন | এতদেব সমর্থয়ৃতি-ন হীতি। 



তৃতীয়োদঠোতঃ ১৮৫ 

এএব ব্যগ্রকত্ে নিবন্ধনম্। তথা হি গীতাদিশব্দেভ্যোহপি রসাঁভি- 
ব্যক্তিরস্তি। ন চ তেষামস্তর। বাচ্যপরামর্শঃ | 

অত্রাপি ব্রমঃ- প্রকরণাগ্যবচ্ছেদেন ব্যঞ্জকত্বং শব্দানামিত্যনুমত- 
মেবৈতদন্মীকম্। কিন্তু তথ্যঞ্জকত্বং তেষাং কদাচিৎ স্বরূপবিশেষ- 
নিবন্ধনং কদাচিদ্বাচকশক্তিনিবন্ধনমূ। তত্র যেষাং বাচক শক্তিনিবন্ধনং 
তেযাং যদি বাচ্যপ্রতীতিমস্তরেণৈব স্বরূপপ্রতীত্যা নিষ্পন্নং তণ্ভবেন্ন 
তহি বাচকশক্তিনিবন্ধনম্। অথ তন্নিবন্ধনং তন্নিয়মেনৈব বাচ্যবাচক- 
ভাবপ্রতীত্যুত্তরকালত্বং ব্ঙ্গ্যপ্রতীতেঃ প্রাপ্তমেব । 

স তুক্রমো যদি লাঘবান্ন লক্ষ্যতে তত কিং ক্রিয়তে। যদ্দিচ 

বাচ্য প্রতীতিমস্তরেণৈব প্রকরাণাগ্বচ্ছিন্নশব্দমা ত্রসাধ্য৷ রসাদিপ্রতীতিঃ 

অতএব চেতি। যতো ন বাচ্যধর্মত্বেন রসাদীনাং প্রতীতিঃ, যতশ্চ ততংপ্রতীতো 

বাচ্যপ্রতীতিঃ সর্বথানুপযোগিনী তত এব হেতোঃ ক্রমেণীবস্তং ভাব্যং সহভূতয়ো- 
রুপকারাষোগাঁৎ। স তু সহৃদয়ভাবনাভ্যাসান্ন লক্ষ্যতে অন্যথা তু লক্ষ্যেতাপীত্যুক্তং 

প্রাকৃ। যন্যাপি প্রতীতিবিশেষাত্মৈব রস ইত্যুক্তিঃ, প্রাক্তস্যাঁপি বযপদেশিবত্বাদ্রসাদী- 
নাঁং প্রতীতিরিত্যেবমন্থাত্র । 

ননু ভবন্ত বাঁচ্যাদতিরিক্তা রসাঁদয়স্তত্রাপি ক্রমে। ন লক্ষ্যত ইতি তাবত্বয়ৈ- 
বোক্তমূ। তৎকল্পনে চ প্রমাণং নাস্তি। অসন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামর্থপ্রতীনিমস্তরেণ 
রসপ্রতীত্যুদয়স্য পদবিরহিতস্বরালাপগীতাদৌ শব্মাব্রোপযোগকৃতশ্য দর্শনাৎ। 
ততশ্চৈকয়ৈব সামগ্র্যা সহৈব বাচ্যং ব্যঙ্গ্যাভিমতং চ রসাদি ভাতীতি বচনব্যঞ্রন- 

ব্যাপারদ্বয়েন ন কিঞ্চিদিতি তদাহ-- নন্থিতি | যত্রাপি গীতশব্বানামর্ধোৌ২স্তি তত্রাপি 

ততপ্রতীতিরন্ুপযোগিনী গ্রামরাগানুসারেণাঁপহ্িতবাচ্যানুসারতয়া রসোদয়- 

দর্শনাৎ। ন চাঁপি স৷ সর্বত্র ভব্তী দৃশ্ঠাতে, তদেতদাহ-_ন চেতি। তেষামিতি 
শীতাদিশব্দানাম। আদিশব্দেন বাগ্বিলপিতশব্দাদয়ে। নিিষ্টাঃ । অনুমতমিতি | 

'ত্রার্থঃ শব্দো বা" ইতি হাবোঁচমিতি ভাবঃ। ন তহীতি। ততশ্চ গীতবদেবার্থাবগমং 

বিনৈব রসাবভাসঃ স্যাৎ কাব্যশবেভ্যঃ, ন চৈবমিতি বাঁচকশক্তিরপি তত্রাপেক্ষণীয়া ঃ 

সা স বাচ্যনিষ্ঠেবেতি প্রার্থাচ্যে প্রতিপত্তিরিত্যুপগন্তব্যম্। তরদাহ--অথেতি। 

ত্দিতি বাঁচকশক্তিঃ ৷ বাঁচ্যবাচকভাবেতি । টব বাঁচকশক্তিরিত্যুচ্যতে । 
এতদুক্তং ভবতি--মা! ভূদ্বাচ্যং রসাদিব্যঞ্চকম্ অস্ত শব্াদেব ততপ্রতীতিস্তখাপি 



৩৮৬ সটীকলোচনেপেতধ্বন্তালোকৈ. 

স্তাত্তদনবধারিতপ্রকরণানাং বাচ্যবাচকভাবে চ স্বয়মব্যুৎপক্সানাং 
প্রতিপত্তুণাং কাব্যমাত্রশ্রবণাদেবাসৌ ভবেৎ। সহভাবে চ বাচ্য- 
প্রতীতেরনুপপযোগঠ উপযোগে বা ন সহভাবঃ। যেষামপি স্বরূপ- 
বিশেষ্প্রতীতিনিমিত্বং ব্যঞ্জকত্বং যথ। গীতাদিশব্দানাং তেষামপি 

স্বরূপপ্রতীতে্যঙ্গযপ্রতীতেশ্চ নিয়মভাবী ক্রমঃ। তত, শবস্ত ক্রিয়া- 

পৌর্বাপর্যমনন্তসাধ্যতৎফলঘটনাস্বাশুভাবিনীষু বাচ্যেনাবিরোধিন্যাভি- 
ধেয়ান্তরবিলক্ষণে রসাদৌ ন প্রতীয়তে। 

কচিত্ত, লক্ষ্যত এব বথানুরণনরূপব্যঙ্যপ্রতীতিষু। তত্রাপি 
কথমিতি চেছুচ্যতে _ অর্থশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যে ধবনৌ তাবদাভি- 
ধেয়ন্ত তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তস্ত চার্থন্তা ভিধেয়াস্তর বিলক্ষণতয়াত্যস্তবিলক্ষণে 

তেন স্ববাঁচকশক্তিন্তন্যাঁ কতব্যাঁয়'ং সহকারিতয়াবশ্টাপেক্ষণীয়েত্যায়ীতং বাঁচ্য- 

প্রতীতেঃ পূর্বভাবিত্বমিতি । নন গীতশব্দবদেব বাচকশক্ভিরত্রাপ্যনছপযোগিনী, যত্ত, 
কচিচ্ছ তেইপি কাব্যে রসপ্রতীতির্ন ভবতি তত্রোচিতঃ প্রকরণীবগমাদিঃ সহকারী 
নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ--যদি চেতি। প্রকরণাঁবগমে! হি ক উচ্যতে? কিং বাক্যান্তর- 

সহায়ত্ম? অথ বাক্যান্তরাণাং সন্বন্ধিবাচ্যম্। উভয়পরিজ্ঞানেইপি ন ভবতি প্রকৃত- 

বাক্যার্থাবেদনে রসোদয়ঃ | স্বয়মিতি | প্রকরণমাত্রমেব পরেণ কেনচিছ্যেষাঁং 

ব্যাখ্যাতমিতি ভাবঃ | ন চান্বয়ব্যতিরেকবতীং বাঁচ্যপ্রতীতিমপহুত্য দৃষ্টসত্তাবা- 
ভাঁবৌ শরণত্বেনীশ্রিতৌ মাৎসর্যাদধিকং কিঞ্চিৎ পুফ্জীত ইত্যভিপ্রায়ঃ। 

নন্বস্ত বাচ্যপ্রতীতেরুপযোগঃ ক্রমাশ্রয়েণ কিং প্রয়োজনম্, সহভাবমাত্রমেব 

হূপযোগ একসামগ্র্যবীনতালক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ_সহেতি । এবং হ্যাপষোগ ইতি 
অন্ুপকীরকে সংজ্ঞাকরণমাত্রং বন্তশূন্তং শ্যাঁদিতি ভীবঃ | উপকারিণে। হি পূর্বভীবি- 
তেতি ত্বয়াপ্যঙ্গীকৃতমিত্যাহ- যেযাঁমিতি । তত্ষ্টান্তেনৈব বয়ং বাঁচ্যপ্রতীতেরপি 
পূর্বভাবিতাঁং সমর্থযিষ্যাম ইতি ভাবঃ। নম্থ সংশ্চেতক্রমঃ কিং ন লক্ষ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ_ 
তত্বিতি। ক্রিয়াপৌর্বাপর্যমিত্যনেন ক্রমন্ স্বরূপমাহ-_-ক্রিয়েতে ইতি। ক্রিয়ে 

বাচ্যব্যঙ্গ্যপ্রতীতী যদি বাঁভিধাব্যণপারো ব্যঞ্জনীপরপর্যায়ো৷ ধবননব্যাপারশ্চেতি ক্রিয়ে 

তয়োঃ পৌর্বাপর্য্যং ন প্রতীয়তে | ক্বেত্যাহ-রসাঁদৌ বিষয়ে। কীদৃশি? অভি- 
বেয়ান্তরাস্তদভিধেয়বিশেষাদ্বিলক্ষণে সর্বঘৈবানভিধেয়ে অনেন ভবিতব্য. তাবৎ 
ক্রুমেণেত্যক্তম্। তথা বাচ্যেনারিরোধিনি, বিরোধিনি তু লক্ষ্যত. এবেত্যর্ঘই। 



, তৃতীয়োদন্োতঃ . ১৮৭. 

যে প্রতীতী তয়োরশক্যনিহ্ুবে নিমিত্তনিমিত্তিভাব ইতি স্ফুটমেব তত্র 
পৌর্বাপার্যম্। যথা প্রথমোন্দ্যোতে প্রতীয়ামানার্থসিদ্ধযর্থমুদাহৃতাস্থু 
গাথান্থ। তথাবিধে চ বিষয়ে বাচ্যব্যঙ্গযয়োরতাস্তুবিলক্ষণত্বাদ্যৈব 
একস্ত প্রতীতিঃ সৈবেতরস্তেতি ন শক্যতে বক্তম্। শব্দশক্তিমূলানু- 
রণনরূপব্যঙ্গ্যে তু ধ্বনৌ-_ ৃ 

গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং '্রীতিমুৎপাদয়স্ত 

ইত্যাদাবর্থদয়প্রতীতৌ শাব্যামর্থদয়ন্তেপমানোপমেয়ভাবপ্রতী- 
তিরূপমাবাচকপদবিরহে সত্যর্থসামর্থ্যাদাক্ষিপ্তেতি, তত্রাপি শ্ুলক্ষম- 

মভিধেয়ব্যঙ্গ্যালঙ্কারপ্রতীত্যোঃ পৌর্বাপর্যম্। 

কুতো ন লক্ষ্যতে ইতি নিমিতৃসপ্চমীনিপ্িষ্টং হেত্বস্তরগর্ভং হেতুমাহ-_ আশুভাঁবিনী- 
ধিতি। অনন্যসাধ্যতৎফলঘটনাস্থ ঘটনণঃ পূর্ব মাধ্্যাদিলক্ষণাঃ প্রতিপাদিত। গুণ- 
নিরূপণাঁবসরে তাশ্চ তৎফলাঃ রসাঁদিপ্রতীতিঃ ফলং যাঁসাম্, তথা অনন্যত্তদেব সাধ্যং 

যাসাম্, ন হোৌজোঘটনীয়াঃ করুণাদিপ্রতীতিঃ সাধ্যা। 

এতদছুক্তং ভবতি _ যতো গুণবতি কাব্যেইদস্কীর্ণাবিষয়তয়! সঙ্ঘটনা প্রযুক্তা ততঃ 

ক্রমে! ন লক্ষ্যতে | নন্থ ভবত্বেবং সঙ্ঘটনানাং স্থিতিঃ, ক্রমস্ত কিং ন লক্ষ্যতে অত 

আহ--আঁশুভীবিনীষু বাচ্যপ্রতীতিকীলপ্রতীক্ষণেন বিনৈব ঝটিত্যেব তা৷ রসাদীন্ 
ভাবয়ন্তি তদাস্বাদং বিদধতীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি--সক্ঘটনাব্যঙ্যত্বীপ্রসাদীন'- 

মনুপযুক্তেইপ্যর্থবিজ্ঞীনে পূর্বমেবোচিতসজ্ঘটনা শ্রবণ এব যত আম্ত্রিতো রসা স্বাদস্তেন 

বাচ্যপ্রতীত্যুত্তরকাঁলভবেন পরিশ্ফুটাস্বাদযুক্তোইপি পশ্চাছুৎপন্নত্বেন ন ভাতি। 

অভ্যস্তে হি বিষয়েইবিনাভাবপ্রতীতিক্রম ইথমেব ন লক্ষ্যতে ৷ অভ্যাঁসে। হায়মেব, 
যৎ্প্রণিধানাদিনাঁপি বিনৈব সংস্কীরস্য বলবত্তাৎ সদৈব প্রবুভুৎস্তয়] অবস্থাপন মিত্যেবং 

যন্র ধুমস্তত্রাগ্নিরিতি হুদয়স্থিতত্বাদ্যাণ্ডেঃ পক্ষধর্মজ্ঞীনমাত্রমেবৌপযোগি ভবতীতি 

পরামশস্থানমাক্রমতি, ঝটিত্যুৎপন্নে হি ধুমজ্ঞানে তদ্যাপথস্বত্যুপকৃতে তদিজাতীয়- 
প্রণিধানাহুসরণাদিপ্রতীত্যন্তরানুপ্রবেশবিরহাদাশুভাবিন্টামগ্রিপ্রতীতৌো ক্রমো ন 

লক্ষ্যতে তদ্বদিহাপি। যদি তু ব্যাচ্যাবিরোধী রসে ন স্যাঁছুচিতা চ ঘটনা ভবেত- 

ব্লক্ষেতৈব ক্রম ইতি | 
চন্দ্রিকাকারম্ত পঠিতমনুপঠতীতি স্যাঁয়েন গজনিমীলিকয়। ব্যাচচক্ষে তস্য শবদন্য 

ফলং তথ! ফলং বাচ্যব্যঙ্গযপ্রতীত্যাত্মকং তন্য ঘটন। নিম্পাদন। যতোইনন্তসাধ্য। শব্দ- 



১৮৮ সটাকলোচিনোপেতধবন্তালোকে 

পদপ্রকাশশব্শকিমুলানুরণনরূপব্যঙ্গ্েহপি ব্বনৌ বিশেষণ- 

পদক্তোভয়ার্থসম্বন্ধযোগ্যস্ত যোজকং পদমস্তরেণ যোজনমশাব্বমপ্যর্থাদ- 
বস্থিতমিত্যত্রাপি পূর্বব্দভিধেয় তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তীলঙ্কীরমাত্রপ্রতীত্যোঃ 
নুস্থিতমেব পৌর্বাপর্যম। আর্ধ্যাপ চ প্রতিপত্তিস্তথাবিধে বিষয়ে 
উভয়ার্থ্যসম্বন্ধযোগ্যশব্দসামর্থ্যপ্রসাবিতেতি শব্দশক্তিমূলা কল্প্যতে। 
অবিবক্ষিতবাচ্যন্ত তু ববনেঃ প্রসিদ্ধন্ব বিষয়বৈমুখ্যপ্রতীতিপূর্বকমেবার্থা- 
স্তরপ্রকাশনমিতি নিয়মভাবী ক্রমঃ ৷ তত্রাবিবক্ষিতবাচ্যত্বাদেব বাচ্যেন 
সহ ব্যঙ্গ্যন্ত ক্রমপ্রতীতিবিচারো ন কৃতঃ। তম্মাদভিধানা ভিধেয়- 

প্রতীত্যোরিব বাচ্যব্যঙ্গ্যপ্রতীত্যোনিমিত্তনিমিত্তিভাবান্নিয়মভাবী ক্রম2। 

স তুক্তযুক্ত্য কচিল্লক্ষ্যতে কৃচিন্ন লক্ষ্যতে। 
তদেবং ব্যঞ্তকমুখেন ধ্বনিপ্রকারেষু নিরূপিতেষু কশ্চিদ্ ব্রয়াৎ- 

কিমিদং ব্যঞ্জকত্বং নাম ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশনম, ন হি ব্যঞকত্বং ব্ঙ্গযত্বং 
চার্থন্ত ব্যঙ্গকসিদ্ধধীনং ব্যঙ্গ্যত্বম্, ব্যঙ্গযাপেক্ষয়া চ ব্যঞ্জকত্বসিদ্ধিরি- 

ব্যাপারৈকজন্যেতি । ন চাত্রার্থসতত্ব ব্যাখ্যানে কিঞ্চিতুৎপশ্ঠাম ইত্যলং পূর্ববংস্তৈঃ 

সহ বিবাদেন বহুন]। 

যত্র তু সঙ্ঘটনাব্যঙ্গত্ব নান্তি তত্র লক্ষ্যত এবেত্যাহ-কচিত্বিতি। তুল্যে 

ব্্গ্যত্বে কৃতো৷ ভেদ ইত্যাশঙ্কতে _তত্রাপীতি। স্ষুটমেবেতি । 
অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত পদবাক্যপ্রকাশতা | 

তদন্যস্যানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য চ ধবনেঃ ॥ 

ইতি হি পূর্বং বর্ণসংঘটনাদিকং নাস্ত ব্যঞ্কত্বেনোক্তমিতি ভাবঃ। গাথাস্বিতি। 
“ভম ধন্নিঅ' ইত্যাদিকাস্থ। তাশ্চ তত্রৈব ব্যাখ্যাতাঃ। শাব্যামিতি। শাব্যাম- 
পীত্যর্থঃ ৷ উপমাবাঁচকং যথেবাদি। অর্থপামর্থীদিতি | বাঁক্যার্থসামর্ধ্যাদিতি যাবৎ । 

: এবং বাক্যপ্রকাশশব্দশক্তিমুলং বিচার্য্য পদপ্রকাশং বিচারয়তি --পদপ্রকাশেতি। 
বিশেষণপদশ্যেতি । জড় ইত্যন্য । যৌজকমিতি। কৃপ ইতি চ অহমিতি চোতয়- 
সমানাধিকরণতয়া সংবলনম্। অভিধেয়ং চ তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তং চ তয়োরলঙ্কার- 
মাত্রয়ো: । ঘে প্রতীতী তয়োঃ পৌবাপর্যং ক্রমঃ। ন্ুস্থিতং স্থলক্ষিতমিত্যর্থঃ | 
মাত্রগ্রহণেন রসপ্রতীতিস্তত্রাপ্যলক্ষ্ক্রমৈবেতি দর্শয়তি । নন্বেবমার্থত্বং শব্ষশক্তি- 



তৃতীয়োদ্্ভোতঃ ১৮৯. 

ত্যন্যোহ্যসংশ্রয়াদব্যবস্থানম্। নন্ু বাচ্যব্যতিরিক্তন্ত ব্যঙ্যস্ত সিদ্ধিঃ 
প্রাগে প্রতিপাদিতা তৎসিদ্ধযধীন! চ- ব্যঞ্জকসিদ্ধিরিতি কঃ পর্য্যনু- 
যোগাবসরঃ। সত্যমেবৈতৎ ; প্রাগুক্রযুক্তিভিবাচ্যব্য তিরিক্তস্য বস্তুনঃ 
সিদ্ধি; কৃতা, স তর্থো ব্যঙ্যতয়ৈব কম্মাছ্যপদিশ্টতে । যত্র চ প্রাধান্তে- 

নানবস্থানং তত্র বাচ্যতয়ৈবাসৌ ব্যপদেস্টুং যুক্ত: তৎপ্রত্বাদ্বাক্যন্ত। 
অতশ্চ তত্প্রকাঁশিনো বাক্যস্ত বাচকত্বমেব ব্যাপারঃ। কিং তস্য 

ব্যাপারাস্তরকল্পনয়া ? তন্মাত্তাৎপর্যবিয়ো যোহর্থঃ স তাবন্মুখ্যতয়া 
বাচ্যঃ। যা তবস্তর1 তথাবিধে বিষয়ে বাচ্যাস্তরপ্রতীতিঃ সা তত্প্রতীতে- 

রুপায়মাত্রং পদার্থপ্রতীতিরিব বাক্যার্থপ্রতীতেঃ। 

অন্রোচ্যতে _যত্র শব্দঃ স্বার্থমভিদধানোহ্র্ধাস্তরমবগময়তি তত্র 
যত্তস্ স্বার্থাভিধায়িত্বং যচ্চ তদর্থাস্তরাবগমহেতুত্ং তযোরবিশেষো 

মূলত্বং চেতি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ-__আর্ধ্যপীতি | নাত্র বিরোধঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ। 
এতচ্চ বিতত্য পুর্বমেব নির্ণীতমিতি ন পুনরুচ্যতে | স্ববিষয়েতি। অন্ধশব্গাদের- 
পহতচক্ষুফাদিঃ স্বো বিষয়ঃ, তত্র যদৈমুখ্যমনাদর ইত্যর্ঘ:। বিচারে ন কৃত ইতি। 
নামধেয়নিরূপণদ্বারেণেতি শেষঃ। সহভাবস্য শঙ্কিতুমত্রাযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। এবং 

রসাদয়ঃ কৈশিক্যাদীনামিতিবৃত্তভাগরূপাণাং বৃক্তীনাং ভীবিতমুপনাগরিকাগ্ভানাং চ 

সর্বন্তাস্যোভয়স্যাঁপি বৃত্ভিব্যবহারস্য রসাদিনিয়ন্ত্রিতবিষয়ত্বাদিতি যৎ প্রস্ততং তৎ 
প্রসঙ্গেন রসাদীনাং বাচ্যাতিরিক্তত্বং সমর্থস্িতুং ক্রমো৷ বিচারিত ইত্যেতদুপসংহ্রতি 
-_-তস্মাদিতি। অভিধানম্য শব্বরূপন্থ পুর্বং প্রতীতিস্ততোইভিধেয়স্য । যদাহ তত্র 
ভবান্ -. 

“বিষয়ত্বমনাপন্নৈঃ শবৈরীর্ঘঃ প্রকাশ্তে” ইত্যাদি । 
“অতোইনিজ্ঞণতরূপত্বাৎ কিমাহেত্যভিধীয়তে' ইত্যত্রীপি চাঁবিনাভাববৎ সময়- 

স্যাভ্যন্তত্বাৎ ক্রমো স লক্ষ্যেতাপি। 

উদ্দ্যোতারস্ভে যছুক্তং ব্যঞ্জনমুখেন ধবনেঃ স্বরূপং প্রতিপাঘ্ধত ইতি তদিদানী- 
মুপসংহ্রন্বযগ্রকভাবং প্রথমোদ্দ্যোতে সমধিতমপি শিল্যানীমেকপ্রঘট্রকেণ হাদি নিবে- 
শয়িতুৎ পুর্বপক্ষমাহ-_তদেবমিতি। কশ্চিদিতি। মীমাংসকাদিঃ। কিমিদমিতি। 
বক্ষ্যমাণশ্চোদকন্যাভিপ্রায়ঃ | প্রাগেবেতি | প্রথমোদ্দ্যোতে অভাববাদনিরাকরণে। 

অতশ্চ ন ব্যঞ্জকদিদ্ধ্যা তৎসিদ্ধিরষেনাস্োন্তাশ্রিয়ঃ শঙ্ক্যেত, অপি তু হেত্বস্তরৈস্তন্ত 



১৯০ সটীকলোচনোপেতধবগ্ালাকে 

বিশেষে বা । ন তাবদবিশেষঃ ; যন্মাত্তৌ দো ব্যাপারৌ ভিন্নবিষয়ো' 
ভিনরূপৌ চ প্রতীয়েতে এব । তথা হি বাচকত্বলক্ষণো ব্য।পারঃ শব্স্ত 

স্বার্থবিষয়ঃ গমকত্বলক্ষণত্তর্ধাত্তরবিষয়ঃ। ন চ ম্বপরব্যবহারে বাচ্য- 
'ব্যঙ্গ্যয়োরপহ্ছোতুং শক্যঃ, একন্ত সন্বন্ধিত্বেন প্রতীতেরপরস্ত সম্বন্ধি- 
সন্বন্ধিত্বেন। বাচ্যে। হার্থঃ সাক্ষাচ্ছব্দস্ সম্বন্ধী তদিতরস্্ভিধেয়সামণ্থ্যা- 

ক্ষিপ্ত; সম্বদ্ধিসন্ন্ধী। বদি চ ব্বসন্বদ্ধিত্বং সাক্ষাত্তস্তয স্যাত্তদার্থাস্তয়ত্ব- 

'ব্যবহায় এব ন স্যাৎ। তস্মাদ্বিষয়ভেদস্তাবত্তয়োব্য।পারয়োঃ স্ুপ্রসিদ্ধঃ 

বূপভেদোহপি প্রসিদ্ধ এব। ন হি যেবাভিধানশক্তিঃ সৈবাবগমন- 

-শক্তিঃ। অবাচকস্তাপি গীতশক্দাদে রসাদিলক্ষণর৫াবগমদর্শনাৎ। 

অশব্ন্তাপি চেষ্টাদেরর্থবিশেষ্প্রকাশনপ্রসিদ্ধেঃ । তথা হি ্রীড়া- 

যোগান্নতবদনয়া” ইত্যাদিক্লোকে চেষ্টাবিশেষঃ স্ুকবিনার্থপ্রকাশনহেতুঃ 

প্রনগ্গিত এব। তন্মান্তিন্নবিষয়স্াপ্তিন্নরূপত্বাচ্চ স্বার্থাভিধাযিত্বমর্থাস্তরা- 
বগমহেতুত্বং চ শব্দস্ত যত্তয়োঃ স্পষ্ট এব ভেদ । বিশেষশ্চেন্ন তহদা- 
নীমবগমনম্তাভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্তস্তার্থাস্তর্ত বাচ্যত্বব্যপদেশ্যতা । শব্দ- 
ধ্যাপারগোচরত্বং তু তগ্যাস্মাভিরিস্যত এব, তত্তু ব্যঙ্গ্যত্বেনৈৰ ন 

সাঁধিতত্বাদিতি ভাবঃ | তদাহ--তৎসিদ্ধীতি। সত্বিতি। অস্তরসে দ্বিতীয়োইর্ঘঃ | 
তশ্কয যদি ব্যঙ্গ্য ইতি নাম কৃতম্, বাঁচ্য ইত্যপি কম্মান্ন ক্রিয়্তে ? ব্যঙ্গ্য ইতি বা 

বাঁচ্যাভিমতন্তাঁপি কম্বান্ন ক্রিয়তে ? অবগম্যমানত্বেন হি শব্দার্থত্বং তদেব বাঁচকত্বমূ। 
অভিধা হি যৎপর্যস্তা তত্রৈবাঁভিধায়কত্বঘুচিতম্, তৎপর্যত্ততা চ প্রধানীতৃতে 

তশ্শিননর্থ ইতি মূর্ধাভিষিক্তং ধ্বনের্যদ্রপং নিরূপিতং, তত্রেবাভিধাব্যাঁপাঁরেণ ভবিতুং 
যুক্তম। তরদাহ-যত্র চেতি। তত্প্রকাশিন ইতি। তত্যঙ্গ্যাভিমতং প্রকাশয়ত্যবশ্ঠং 
যদ্বাক্যং তস্তেতি | উপায়মাব্রমিত্যনেন সাধারশ্যোক্ত্যা ভা্রং প্রাভীকরং বৈয়াকরণঞ্চ 
পুর্বপক্ষং স্থচয়তি । ভা্মতে হি- 

বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্ত নাস্তরীয়কম্। 
পাকে জালে কাষ্ঠানাং পদার্ধপ্রতিপাদনম্ ॥ 

ইতি শবাবগতৈঃ পদার্ষৈস্তাৎপর্যেণ যোইর্থ উথাপ্যতে স এব বাক্যার্থঃ, স এব চ 
বাঁচ্য ইতি । প্রাভাকরদর্শনেহপি দীর্ঘদীর্ঘো ব্যাপারো৷ নিষিত্তিনি বাক্যার্থে, 
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বাচ্যত্বেন। প্রসিদ্ধাভিধানাস্তরসন্বদ্ধযোগ্যত্েন চ  তন্তার্থাস্তরস্ত 
প্রতীতেঃ শব্দাস্তরেণ স্বার্থাভিধায়িনা যদ্বিষযয়ীকরণং তত্র প্রকাশনো- 

ক্তিরেব যুক্তা। 
ন চ পদার্থবাক্যার্থন্তায়ে। বাচ্যব্ঙ্গযয়োঃ। যতঃ পদার্থপ্রতীতি- 

রসত্যৈবেতি কৈশ্চিদ্বিদণ্তিরাস্থিতম্। যৈরপ্যসত্যত্বমস্তা নাভ্যুপেয়তে 
তৈর্বাক্যার্থপদার্থয়োর্ঘটতছপাদানকারণন্ায়োহভ্যুপগন্তব্যঃ। যথা হি 
ঘটে নিম্পন্নে তহপাদনকারণানাঁং ন পুথগুপলস্তস্তঘৈব বাক্যে তদর্থে 

বা প্রতীতে পদতদর্থানাং তেষাং তদা বিভক্ততয়োপলস্তে বাক্যার্থ 

পদার্থানাঁং তু নিমিত্তভাবঃ পাঁরমাথিক এব। বৈয়াঁকরণাঁনাং তু সোইপারমাধিক 
ইতি বিশেষঃ। এতচ্চাক্মাভিঃ প্রথমোদ্্যোত এব বিতত্য নির্ণীতমিতি ন 
পুনরায়স্যতে গ্রন্থযোজনৈব তু ক্রিয়তে । তদেতন্মতত্রয়ং পূর্বপক্ষে যোঁজযম্। 

অত্রেতি পূর্বপক্ষে। উচ্যত ইতি সিদ্ধান্তঃ | বাঁচকত্বং গমকত্বং চ স্বরূপতো 
ভেদঃ। স্বার্থেত্থাত্তরে চ ক্রমেণেতি বিষয়তঃ | নু তক্মাচ্চেদসৌ গম্যতেহ্থ: 

কথ, তর্হযচ্যতেইর্থান্তরমিতি। নো! চেৎ স তস্য কশ্চিদিতি কো বিষয়ার্থঃ ইত্যা- 

শঙ্ক্যাহ-ন চেতি। নস্যাঁদিতি। এবকাঁরে। ভিন্রক্রম:, নৈব স্যাঁদিত্যর্থঃ ৷ যাবতা 
ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধিত্বং তেন যুক্ত এবার্থাত্তরব্যবহার ইতি বিষয়ভেদ উক্তঃ| নন 
ভিম্নেইপি বিষয়ে অক্ষশব্দাদের্বহ্বর্থস্ এক এবাভিধানলক্ষণো ব্যাপার ইত্যাঁশঙ্ক্য 
রূপভেদমুপপাদয়তি -রূপভেদৌ২পীতি। প্রসিদ্ধমেব দর্শয়তি--ন হীতি। বিপ্রীতি- 
পন্নং প্রতি হেতুমাহ--আবাচকম্তাঁপীতি । দেব বাঁচকত্বং তদেব গমকত্বং যদি 
স্যাঁদবাঁচকস্ত গমকত্বমপি নস্যাৎ, গমকত্বেনৈব বাচকত্বমপি ন স্যাৎ। ন চৈতদুভয়- 

মপি গীতশবে শব্দব্যতিরিক্তে চীধোবক্ত ত্বকুচকম্পনবাষ্পাবেশাদো তন্তাবাচকশ্যাপ্যব- 
গমকারিত্বদর্শনীদবগমকারিণোইপ্যবাঁচকত্বেন প্রসিদ্ধত্বার্দিতি তাৎপর্যমূ। এতছুপ- 

সংহ্রতি-_-তম্মাতিন্নেতি। ন তর্ীতি। বাচ্যত্বং হৃতিধাব্যাপারবিষয়তা ন তু 

ব্যাপারমাব্রবিষয়তা, তথাত্বে তু সিদ্ধসাধনমিত্যেতদাঁহ--শব্ব্যাপারেতি। 

নম্গ গীতাদৌ মা! ভূদ্বাচকত্বমিহ ত্বর্থীস্তরেংপি শবন্য বাচকত্বমেবোচ্যতে, কিং হি 

'তন্বীচকত্বং সঙ্কোচযত ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_প্রসিদ্ধেতি। শব্দাস্তরেণ তশ্যার্থাস্তরশ্য ষদিষয়ী- 

করণং তত্র প্রকাশনোক্িরেব যুক্ত ন বাঁচকত্বোক্তিঃ শবস্য, নাঁপি বাঁচ্যত্বোভিরর্থন্য 

তত্র যুক্তা, বাঁচকত্বং ছি সময়বশীদব্যবধানেন প্রতিপাঁদকত্বমূ, যথা তশ্যৈব শবস্থ 
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বুদ্ধিরেব দূরীভবেৎ। ন ত্বেষ বাচ্যব্যঙ্গয়োর্ন্যায়ঃ, ন হি ব্যঙ্গ্ে 
প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধিরূরীভবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তন্ত প্রকাশ 
নাৎ। তন্মাদ ঘটপ্রদীপন্যায়স্তয়োঃ যখৈব হি প্রদীপদ্বারেণ ঘটপ্রতীতা- 
বুৎ পন্নায়াং ন প্রদীপপ্রকাশে। নিবর্ততে তদ্দদ্যঙ্গপ্রতীতৌ বাচ্যাবভাসঃ। 
যত্তু প্রথমোদ্দ্যেতে “যথা পদার্থদ্বারেণ” ইত্যাছ্যক্তং তছপায়ত্বমাত্রাৎ 

সাম্যবিবক্ষয়া ৷ 

নন্বেবং যুগপদর্থদয়যে।গিত্বং বাক্যন্ত প্রাপ্ত. তণ্ভাবে চ তস্য 
বাক্যতৈব বিঘটতে, তন্য। এঁকার্থ্যলক্ষণত্বাৎ ; নৈষ দোষ ; গুণপ্রধান- 

ভাবেন তয়োব্যবন্থানাৎ। ব্যঙ্গযন্ত হি কচিৎ প্রাধান্যং বাচ্যস্তাপসর্জন- 

স্বার্থে; তদাহ--স্বার্থাভিধায়িনেতি । বাচ্যত্বং হি সময়বলেন নির্বযবধাঁনং প্রতি- 

পাণ্যত্বং যথ! তশ্টেবার্ঘন্য শব্দান্তরং প্রতি তদাহ-প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধেন বাঁচকতয়া- 
ভিধানান্তরেণ যঃ সম্বন্ধ! বাঁচ্যত্বং তদেব তত্র বা যগ্ভোগ্যত্বং তেনোপলক্ষিতন্য | ন 

চৈবংবিধং বাঁচকত্বমর্থং প্রতি শব্ন্তেহীস্তি, নাপি তং শব্দং প্রতি তন্যার্থস্তোক্তরূপং 

বাচ্যত্বমূ। যদি নান্তি তহি কথং তস্য বিষয়ীকরণমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যা২-_প্রতীতেরিতি | 

অথ চ প্রতীয়তে সৌংর্ো ন চ বাচ্যবাঁচকত্বব্যাপারেণেতি বিলক্ষণ এবাসৌ ব্যাপার 

ইতি যাবৎ । 

নন্বেবং মা ভূদ্বাচকশক্তিস্তথাঁপি তাৎপর্যশক্তির্ভবিষ্যুতীত্যাশঙ্ক্যাহ--ন চেতি। 

কৈশ্চিদ্নিতি বৈয়াকরণৈ। ধৈরগীতি ভ্প্রভৃতিভিঃ। তমেব ন্তীয়ং ব্যাঁচষ্টে 

যথাহীতি। তদ্ুপাদানকারণানামিতি । সমবায়িকারণানি কপালানি অনয়োক্ত্যা 

নিরূপিতাঁনি । সৌগতকাপিলমতে তু যদ্প্যুপাদতব্যঘটকাঁলে উপাদানানাং ন সত্তা 

একক্র ক্ষণক্ষয়িতেন পরত্র তিরোভূতত্বেন তথাপি পৃথক্তয়৷ নাস্ভপলস্ত ইতীয়ত্যংশে 
ৃষ্টান্তঃ | দুরীভবেদিতি । অথৈকত্বস্তাভাবাদিতি ভাবঃ। এবং পদার্থবাক্যার্থ- 
ম্তাঁয়ং তাৎপর্যশক্তিদাধকং প্রকৃতে বিষয়ে নিরাকুত্যাভিমতাং প্রকাশশক্তিং সাধয়ি- 

তুং তদুচিতং প্রদীপঘাটন্তায়ং প্রকৃতে যোঁজয়ন্নাহ _তক্মাদিতি । যতোহিসৌ পদার্থ- 
বাক্যার্থন্ায়ো নেহ যুক্তস্তত্মাৎ, প্রকৃতং স্ভায়ং ব্যাকরণপূর্বকং দা্টপান্তিকে যোজয়তি - 
যখৈব হীতি। নঙ্গু পুর্বমুক্তমূ_ 

যথ! পদার্ঘঘবারেখ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে । 

বাক্যার্থপৃর্বিক। তদৎ্প্রতিপততশ্য বস্তনঃ ॥ 
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ভাবঃ কৃচিদ্বাচ্যস্ত প্রাধান্তমপরন্য গুণভাবঃ। তত্র ব্যঙ্গযপ্রাধাচ্তে 
ধ্বনিরিত্যুক্তমেব ; বাচ্যপ্রাধান্তে তু প্রকারাস্তং নির্দেক্ষ্যতে । তন্মাৎ 

স্থিতমেতৎ _ব্যঙ্গযপরত্বেহপি কাব্স্ত ন ব্যঙ্যস্ত:খিখেয়ত্বমপি তু 
ব্যঙ্গ্যত্মেব। কিঞ্জ ব্যঙ্গ্যন্ত প্রাধান্তেনাবিবক্ষায়াং বাঁচ্যত্বং তাবন্ভব- 

তিন্নাভ্যুপগস্তবমতৎপরত্বাচ্ছব্দস্ত । তদস্তি তাবদ্যঙ্গঃ শব্ধানাং কশ্চি- 

দ্বিষয় ইতি। যত্রাপি তন্ত প্রাধান্তং তত্রাপি কিমিতি তত্ত শ্বরূপ- 
মপহৃুয়তে। এবং তাবছাচকতব।দন্যদেব ব্যঞ্জকত্বম্; ইতশ্চ বাঁচকত্বা- 

দ্যঞ্জকত্বস্থান্তত্বং যদ্ধাচকত্বং শব্দৈকাশ্রয়মিতরত্ত, শব্দাশ্রয়মর্থাশ্রয়ং চ 
শব্দার্থয়োদ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বস্ত প্রতিপাদিতত্বাৎ। 

গুণবৃত্তিস্পচারেণ লক্ষণয়া চোতয়াশ্রয়াপি ভবতি। কিন্তু 

ততোহপি ভবতি ব্যঞ্জকত্বং স্বূপতোবিষয়তশ্চ ভিছ্যতে । রূপভেদ- 
স্তাবদয়ম্_যদমুখ্যতয় ব্যাপারো গুণবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধ । ব্যঞ্জকত্বং তু 

মুখ্যতয়ৈব শবস্ত ব্যাপারঃ। ন হর্থাদ্যঙ্গযত্রয়প্রতীতির্যা তস্তা৷ অমুখ্যত্বং 
মনাগপি লক্ষ্যতে। 

ইতি তত বথং দ এব ্ভায় ইহ যত্বেন শিবাকৃত ইত্যাশফ্যাহ--যত্তিতি। তর্দিতি। 
ন তু সর্বথা সাম্যেনেত্যর্থঃ। এবমিতি। প্রদীপঘটবদ্যগপদুভয়ীবভাসপ্রকারেণেত্যর্থ;। 

তম্যা ইতি বাঁক্যতায়াঃ। একাথ্যলক্ষণমর্থেকত্বাদ্ধি বাঁক্যমেকমিত্যুক্তম। সকৃৎ 

শ্রুতো৷ হি শব্দো৷ যত্রৈব সময়স্থৃতিৎ করোতি স চেদনেনৈবাঁগমিতঃ তদিরম্যব্যাপারা- 
ভাঁবাঁৎ সময়স্মরণাঁনাং বহুনীং যুগ্রপদযোগাৎ কোহর্থভেদশ্থাবসরঃ | পুনঃ শ্রতন্ত 

স্বৃতো বাপি নাসপাবিতি ভাবঃ। তয়োরিতি বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ ৷ তত্রেতি। উভয়োঃ 

প্রকারযোর্মধ্যাগ্যথা প্রথমঃ প্রকার ইত্যর্থঃ। প্রকার্নীস্তরমিতি | গুনীভূতব্যঙ্গয- 
সংজ্তিতম। ব্যঙ্গত্বমেবেতি প্রকা শ্বত্বমেবেত্যর্থঃ | 

নচু যৎপরঃ শব্ঃ স শব্দার্থ ইতি ব্যঙ্যম্য প্রীধান্ে বাচ্যত্বমেব স্তাষ্যম্ তর্থ্য- 
প্রাধান্তে কিং যুক্তং ব্যজ্যত্বমিতি চেৎ সিদ্ধো৷ নঃ পক্ষঃ, এতদাহ-_-কিঞ্চেতি। নচ্ষু 

প্রাধান্থে ম! ভূত্যঙ্গ্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ -_যত্রাপীতি । অর্থীত্তরত্বং সম্বদ্ধিসঘ্ন্ধিত্বমহ্ূপ- 

যুক্তসময়তবমিতি ব্যঙ্যতাঁয়াং নিবন্ধনং, তচ্চ প্রীধায়েইপি বিছ্ধত ইতি স্বরূপমহেয়- 

মেবেতি ভাবঃ। এতদুপসংহরতি- এবমিতি | বিষয়ভেদেন স্ববপভেদেন চেত্যর্থঃ। 
১৩ 
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অয়ং চান্যঃ স্বরূপভেদ: যদ্গুণবৃত্তিরমুখ্যত্থেন ব্যবস্থিতং বাচকত্বমে- 
বোচ্যতে। ব্যঞ্জকত্বং তু বাচকত্বাদত্যন্তং বিভিন্নমেব। এতচ্চ প্রতি- 

পাদিতম্। অয়ং চাপরো বূপভেদে যদ্গুণবৃত্বৌ যদার্ধোহর্থাস্তরমুপ- 
লক্ষয়তি। তদোপলন্ষণীয়ার্থাত্মমা পরিণত এবাসৌ সম্পদ্ভতে । যথা 
গগরঙ্গায়াং ঘোষ? ইত্যাদৌ। ব্যঞ্জকত্বমার্গে তু যদার্থো হর্থাস্তরং ভ্োতয়তি 
তদা স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেবাসাবন্তস্ত প্রকাশকঃ প্রতীয়তে প্রদীপব্তৎ। 
যথা _'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী” ইত্যাদৌ। যদি চ 
ষত্রাতিরস্কৃতন্বপ্রতীতিরর৫ধোহর৫ধাস্তরং লক্ষয়তি তত্র লক্ষণাব্যবহারঃ 

ক্রিয়তে, তদেবং সতি লক্ষণৈব মুখ্যঃ শব্দব্যাপার ইতি প্রাপ্তম্। যম্মাৎ 
প্রায়েণ বাক্যানাং বাচ্যব্যতিরিক্ততাৎপর্যবিষয়ার্থাবভাসিতত্বম্। 

তাবদিতি বক্তব্যান্তরমাস্থত্রয়তি । তদেবাহ--ইতশ্চেতি । অনেন সামগ্রীভেদাৎ 
কারণতেদোইপ্যস্তীতি দর্শয়তি। এতচ্চ বিতত্য ধবনিলক্ষণে 'বত্রার্থ; শব্দো বা, 

ইতি বাগ্রহণম্, “ব্যঙ্গ্যঃ ইতি দির্বচনং চ ব্যাচক্ষাণৈরম্মীভিঃ প্রথমোদ্দ্যোত এব 
দশিতমিতি পুনর্ন বিস্তার্যতে । 

এবং খিযয়ভেদাৎ স্বরূপভেদাৎ কাঁরণভেদাচ্চ বাঁচকত্বান্ুখ্য1 প্রকাশকত্বস্ 

ভেদং প্রতিপাগ্যোভয়াশয়ত্বাবিশেষাত্তহি ব্যঞ্তকত্বগৌণত্বয়োঃ কো। ভেদ ইত্যাশঙ্ক্যা- 

মুখ্যাদপি প্রতিপাদয়িতুমাহ গুণবৃত্তিরিতি | উভয়াশ্রয়াপীতি শব্দার্থাশ্রয়া। উপচাঁর- 
লক্ষণয়োঃ প্রথমোন্দ্যোত এব বিভজ্য নির্ণীতং স্বরূপমিতি ন পুনলিখ্যতে। মুখ্যত- 
য়ৈবেতি অশ্থলদগতিত্বেনেত্যর্থঃ ৷ ব্যঙ্গ্ব্রয়মিতি। বস্বলঙ্কীররসাত্সকম্। ধাচকত্ব- 

মেবেতি । তত্রাপি হি তথৈব সময়োপযোগোইক্ত্যেবেত্যর্থঃ | প্রতিপাদিতমিতি। 
ইদ্দানীমেব । পরিণত ইতি। স্বেন রূপেণানির্ভাসমান ইত্যর্ঘঃ | 

কীদৃশ ইতি যুখ্যো বান বা! প্রকারাস্তরাভাবাৎ। মুখ্যত্বে বাঁচকত্বমন্থা 
গুণবৃত্তিঃ, গুণে নিমিত্তং সাদৃশ্ঠানি তদ্দবারিক! বৃত্তিঃ শবস্য ব্যাপারে গুণবৃত্তিরিতি 

ভাবঃ। মুখ্য এবাসৌ ব্যাপারঃ সামস্রীভেদাচ্চ বাঁচকত্বাদ্যতিরিচ্যত ইত্যভি- 

প্রায়েণীহ_উচ্যত ইতি। এবমম্বলদগতিত্বাং কথকঞ্চিদপি। সময়ান্থপযোগাৎ 

পৃথগাতাসমানত্বাচ্চেতি ব্রিভিঃ প্রকারৈঃ প্রকাশকত্বস্ঠৈতদিপরীতরপত্রয়াশ্চ গুণবৃত্তে: 
স্বরূপভেদং ব্যাখ্যায় বিষয়ভেদমপ্যাহ -বিষয়ভেদোপীতি ৷ বস্তমাত্রং গুণবৃত্তেরপি 
বিষয় ইত্যভিগ্রায়েশ বিশেষয়তি--ব্যজরূপাবচ্ছিন্নমিতি ৷ ব্যঞ্জকত্বস্য যো বিষয়ং স 
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নন্ু ত্বপক্ষেহপি যদার্থো বাঙ্গ্যত্রয়ং প্রকাশয়তি তদ1 শব্স্ত কী- 
স্বশো ব্যাপারঃ। উচ্যতে _ প্রকরণা ছ্যিবচ্ছিন্নশব্দবশেনৈবার্থস্ত তথাবিধং 
ব্যঞ্তকত্বমিতি শব্স্ত তত্রোপযোগঃ কথমপহুুয়তে। বিষয়ভেদোহপি 
গুণবৃত্তিব্যপ্তকত্বয়োঃ স্পষ্ট এব। যতো ব্যঞ্জকতন্ত রসাদয়োহলক্কার- 

'বিশেষা ব্যঙ্গ্য রূপা বচ্ছিন্নং বস্ত চেতি ত্রয়ং বিয়য়ঃ। তত্র রসাদিপ্রতীতি 
গুণবৃত্তিরিতি ন কেনচিছ্চ্যতে ন চ শক্যতে বক্তম। ব্যঙ্গ্যালঙ্কার- 
প্রতীতিরপি তখৈব। বস্তচারুত্বপ্রতীতয়ে স্বশব্বীনভিধেয়ত্বেন ষৎ- 
প্রতিপিপাদয়িতুমিষ্যতে তদ্ধাঙ্গ্যম্। তচ্চ ন সর্বং গুনবৃত্তেধিষয়ঃ প্রসিদ্ধ্য- 
নুরোধাভ্যামপি গৌণানাং শব্দানাং প্রয়োগদর্শনাৎ। তথোক্ং প্রাক 
যদপি চ গুণবৃত্তেবিষয়স্তদপি চ ব্যপ্ধত্বান্ুপ্রবেশেন । তম্মাদ গুণবৃত্তে- 

রপি ব্যঞ্জকত্বস্াত্যস্তবিলক্ষণত্বম্। বাচকত্বগরণবৃত্তিবিলক্ষণম্াপি চ তস্ত 
তছভয়াশ্রয়ত্বেন ব্যবস্থানম্। 

ব্যঞ্জকত্বং হি কচিদ্বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবতিষ্ঠতে, যথ! বিবক্ষতান্যপর- 
বাচ্যে ধবনৌ। কচিত্ত, গুণবৃত্যাশ্রয়েণ যথা অবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ। 

গুণবৃত্তের্ন বিবয়ঃ অন্তশ্চ তশ্থা বিষয়ভেদে! যোজ্যঃ | তত্র প্রথমং প্রকারমাহ-_ 

তত্রেতি। ন চ শক্যত ইতি। লক্ষণাসানগ্রযান্তত্রাবিদ্মানত্বাদিতি হি পূর্বমেবোক্তম্। 
তখৈবেতি ৷ ন তত্র গুণবৃত্তিষুক্েত্যর্থঃ | বস্তনে! যৎপূর্বং বিশেষণং কৃতং তদ্ব্যাচ্টে 
-চারুত্বপ্রতীতয় ইতি। ন সর্বমিতি। কিঞ্চিত ভবতি যথ৷ “নিংস্বীসান্ধ ইবাদর্শ: 

ইতি। যছুক্তম্_“কম্যচিদ্ ধবনিতেদস্য স! তু শ্যাছুপলক্ষণমূ” ইতি। প্রসিদ্ধিতো 
লাবগ্যাদয়ঃ শব্দাঃ, বৃত্তান্ুরো ধব্যবহারান্থরোধাদেঃ “বদতি বিপ্নিনীপত্রশয়নম্” 
ইত্যেবমাদয়ঃ। প্রাগিতি। প্রথমোদ্দ্যোতে “রূঢ়! যে বিষয়েইন্াত্র' ইত্যত্রান্তরে। 
'ম সর্বমিতি যথাম্মীভিব্যাখ্যাতং তব। ক্ফুটয়তি-_যদপি চেতি। গুণবৃত্বেরিতি পঞ্চমী 

অপুনেতররূপোপজীবকত্বেন চ তদিতরম্মাদিত্যনেন পর্যায়ে বাচকত্বাদ্ গুণবৃক্তেশ্চ 

দবিতয়াদপি ভিন্ন, ব্যঞ্জকত্বমিত্যুপপাদয়তি_বাঁচকত্বেতি। চোঁইবধারণে ভিন্নক্রমঃ 
অপিশব্বোঘপি ন কেবলং পৃর্বোক্তো হেতুকলাপো। যাবজ্তদুভয়া শরয়ত্বেন মুখ্যোপ- 
চীরাশ্রয়ত্েন যদ্ধ্যবস্থানং তদদপি বাঁচকগুণবৃত্তিবিলক্ষণশ্যৈবেতি ব্যান্তিঘটনম্। তেনায়ং 

তাৎপর্যার্থঃ-_-তদুভয়া শ্রয়তেন ব্যবস্থানা ভ্বহুভয়বৈলক্ষশ্যমিতি | 
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তহ্ভয়াশ্রয়ত্বপ্রতিপাদনায়ৈব চ ধ্বনেঃ প্রথমতরং ছো প্রভেদাবুপন্তাস্তো৷ 
তছভয়াশ্রিতত্বা্চ তদেকরূপত্বং তন্ত ন শক্যতে বক্তুম্। যন্মান্ন 
তদ্বাচকত্বৈকরূপমেব, কচিল্লক্ষণাশ্রয়েণ বৃত্তেঃ। ন চ লক্ষণৈকরূপ- 
মেবান্াত্র বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবস্থানাৎ। ন চোভয়ধর্মত্বেনৈব তদেকৈক 
রূপং ন ভবতি। যাবদ্বাচকত্বলক্ষণাদিরপরহিতশব্বধন্মত্েনাপি 1 

তথা হি গীতধবনীনামপি ব্যঞ্জকত্বমমস্তি রসাদিবিষয়ম্। ন চ তেষাং 

বাচকত্ং লক্ষণ! বা কথব্িল্পক্ষ্যতে । শব্দাদন্ত্রাপি বিষয়ে ব্যঞ্জকত্বস্থা 

দর্শনাদ্বাচকত্বাদিশব্দধর্মপ্রকারত্বমযুক্তং বক্ত,ম্। যদি চ বাচকত্বলক্ষণা- 
দীনাং শব্দপ্রকারাণাং প্রসিদ্ধপ্রকারবিলক্ষণত্বেহপি ব্যপ্তকত্বং প্রকারত্বেন 

পরিকল্পযতে, তচ্ছব্দস্তৈব প্রকারত্বেন কত্মান্ন পরিকল্প্যতে । তদেবং 
শাব্দে ব্যবহারে ত্রয়ঃ প্রকারাঃ-_ বাচকত্বং গুণবৃত্তিব্যগ্জকং চ। তত্র 

ব্যঞ্জকত্বে যদ। ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যং তদা ধ্বনি, তন্ত চাবিবক্ষিতবাচ্যো 

এতদেেব বিভজতে -ব্যঞ্রকত্বং হীতি । প্রথমতরমিতি | প্রথমোদ্দেযোতে “দ চ" 
ইত্যাদিনা গ্রন্থেন। হেত্বন্তরমপি স্চয়তি-ন চেতি। বাচকত্বগৌণত্বোভয়বৃত্ান্ত- 
বৈলক্ষণ্যাঁদিতি স্চিতো হেতুঃ | তমেব প্রকাঁশয়তি _ তথা হীত্যাদিন1। তেষামিতি। 

গীতাঁদিশব্বানাদ। হেত্বন্তরমপি নুচয়তি _ শব্দাদন্তযত্রেতি। বাচকত্বগৌণত্বাভ্যা- 
মন্ধ্দ্যঞ্ককত্বং শব্দাদন্ত্রাপি বর্তমনিত্বাৎ প্রমেয়ত্বাদিবদিতি হেতুঃ সচিতঃ | ননস্তাত্রাঁ 
বাঁচকে যদ্যপ্রকত্বং তপ্তবতু বাচকত্বীদেবিলক্ষণম্, বাঁচকে তু যদ ব্যঞ্জকত্বং তদবিলক্ষণ- 
মেবাব্বিত্যাশঙ্ক্যাহ-যদীতি । আদিপদেন গৌণং গৃহাতে | শব্ন্যৈবেতি | ব্যঞ্জকত্বং 

বাচকত্বমিতি যদি পর্য্যাঁয়ো কল্পযেতে তহি ব্যঞ্জকত্বং শব্দ ইত্যপি পর্য্যায়তা কম্মান্ন 
কল্পযুতে, ইচ্ছায় অব্যাহতত্বাঁৎ। ব্যঞ্জকত্বস্য তু বিবি্তৎ স্বরূপং দগিতং তথিষয়ান্তরে 
কথং বিপর্যস্যতাম্। এবং হি পর্বতগতো ধুমৌইনগ্নিজোহপি শ্যাদ্দিতি ভাবঃ। 
অধুনোপপাদিতং বিভাঁগমুপসংহরতি - তদেবমিতি। ব্যবহারগ্রহণেন সমুদ্রঘোষাদীনৃ- 
ব্যুদশ্যাতি | 

_.ন্ন্থ বাচকত্বরূপোপজীবকত্বাদ্ গুণবৃত্যযন্থজীবকত্বাদিতি চ হেতুদবয়ং যছুক্তং তদ- 

বিবক্ষিতবাচ্যভাগে সিদ্ধং ন ভবতি ত্য লক্ষণৈকশরীরত্বাদিত্যভিপ্রায়েণোঁপক্রমতে 
_অন্তো ব্রয়ার্দিতি। যগ্ধপি চ'তশ্য তদুভয়াশ্রয়ত্বেন ব্যবস্থানাদিতি জুবতা। 
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'বিবক্ষিতান্পরবাচ্যশ্চেতি ছৌ প্রভেদাবনুক্রান্তো প্রথমত্ৰং তৌ৷ 
সবিস্তরং নির্ণীতো। 

অন্যো ব্রয়াৎ-নন্ু বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যে ধ্বনৌ গুণবৃত্তিতা 
নাস্তীতি যছচ্যতে তহ্যক্তম্। যম্মাদ্বাচ্যবাচকপ্রতীতিপৃধিক! যত্রার্থা- 
স্তরপ্রতিপত্তিস্তত্র কথং গুণবৃত্তিব্যবহারঃ, ন হি গুণবৃত্তৌ'যদা নিমিত্বেন 
'কেনচিদ্বিষয়াস্তরে শব্দ আরোপ্যতে। অত্যস্ততিরস্কৃতম্থার্থ যথা -- 
“অগ্ির্মাণবকঃ, ইত্যাদো, যদা বা স্বার্থমংশেনাপরিত্যজংস্তৎসম্বন্ধদ্বারেণ 
বিষয়াস্তরমাক্রামতি, ষথ! _ গঙ্গায়াং ঘোষ, ইত্যাদৌ । তদাবিবক্ষিত- 
বাচ্যত্বমুপপদ্ভতে । অতএব চ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে ধবনৌ বাচ্যবাচ- 
কয়োর্ঘয়োরপি ন্বরূপপ্রতীতিরর৫ঘাবগমনং চ দৃশ্ঠত ইতি ব্যপ্রকত্ব- 
ব্যবহারো যুক্তযনুরোধী। স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেব পরাবভাসকো ব্যঞ্ক 

ইত্যুচ্যতে, তথাবিধে বিষয়ে বাচকত্ন্তৈব ব্যঞ্জকত্বমিতি গুণবৃত্তি- 
ব্যবহারো নিয়মেনৈব ন শক্যতে কর্তম্। 

নির্ণীতচরমেবৈতৎ, তথাপি গুণবৃত্তেরবিবক্ষিতবাচ্যস্য চ ছুনিরূপং বৈলক্ষণ্যং যঃ 

পশ্ঠতি তং প্রত্যাশঙ্কানিবারণার্থোইয়মুপক্রমঃ | অতএবাছতেদস্যাঙ্গীকরণপূর্বকময়ং 
দ্বিতীয়ভেদাক্ষেপঃ ৷ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ইত্যাঁদিন৷ পরাভ্যুপগমস্য স্বা্গীকারী 

দশ্যতে | গুণবৃত্তিব্যবহারাভাবে হেতুৎ দর্শয়িতৃং তস্যা এব গুণবৃত্তেম্তাবিদবংস্বান্তং 

দর্শয়তি_ ন হীতি। গুণতয়া বৃত্তিব্যাপারে। গুণবৃত্তিঃ | গুণেন নিমিত্তেন সাদৃশ্যাদিন। 

চ বৃত্তিঃ অর্থীস্তরবিষয়েইপি শবশ্য সামানাঁধিকরণ্যমিতি গৌণং দর্শয়তি। যদা বা 
্বার্থমিতি লক্ষণীং দর্শয়াতি ৷ অনেন ভেদ্ঘয়েন চ স্বীকৃতমবিবক্ষিতবা চ্যভেদঘয়াগ্ম- 
কমিতি সুচয়তি। অতএব অত্যন্ততিরস্কৃতস্বার্থশব্দেন বিষয়ান্তরমাক্রামতি চেত্যনেন 
শব্দেন তদেব ভেদদয়ং দর্শয়তি- অতএব চেতি। যত এব ন তত্রোক্তহেত্বলাদ্ 
গুধবৃত্তিব্যবহারো গ্ায্যস্তত ইত্যর্থ; | যুক্তিং লোকপ্রসিদ্ধিরূপামবাধিতাং দর্শয়তি-_ 

স্বরূপমিতি ৷ উচ্যত ইতি প্রদীপাঁদিঃ, ইন্দরিয়াদেস্ত করণত্বানন ব্যঞ্িকত্ং প্রতীত্যুৎপত্তৌ । 
এবমভ্যুপগমং প্রদর্শযাক্ষেপং দর্শয়তি - অবিবক্ষিতেতি | তুশবঃ পূর্বন্মাদিশেষং 

'গোঁতয়তি। তশ্যেতি ৷ অবিবক্ষিতবাচ্যন্য যংপ্রভেদঘয়ং তন্মিন্ গৌণলাক্ষণিকত্বা- 
সঝ্বকং প্রকারঘয়ং লক্ষ্যতে নির্ভাশ্যত ইত্যর্থঃ। এতৎপরিহরতি-অয়ঙপীতি | গুণ- 
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অবিবক্ষিতবাচ্যন্ত ধ্বনিগু পবৃত্তেঃ কথং ভিছ্ভতে | তস্য প্রভেদদয়ে 
গুণবৃত্তি প্রভেদদ্বয়রূপতা। লক্ষ্যত এব যতঃ। অয়মপি ন দোষঃ 
ধম্মাদবিবক্ষিতবাচ্যে। ধ্বনিগুণবৃত্তিমার্গাশ্রয়োইপি ভবতি ন তু গুণ- 
বৃত্তিরপ এব। গুণবৃত্তিহি ব্যগ্থকত্বশুন্তাপি দৃশ্ঠতে । ব্যঞ্জকত্বং চ. 
যথোক্তচারুত্বহেতুং ব্যঙ্গ্যং বিনা ন ব্যবতিষ্ঠতে। গুণবৃত্তিস্ত বাচ্য- 
ধন্নাশ্রয়েণৈব ব্যঙ্গামাত্রাশ্রয়েণ চাভেদোপচাররূপা সম্ভবতি, যথা 
তীক্ষত্বাদগ্রিন্মীণবকঃ, আহলাদকত্বাচ্চন্্র এবাস্তা সুখমিত্যাদৌ। যথা 
চ পপ্রয়ে জনে নাস্তি পুনরুক্তম্ঠ ইত্যাদেৌ। যাপি লক্ষণরূপা গুণবৃত্তিঃ 
সাপুযুপলক্ষণীয়ার্থসম্বন্ধমাত্রাশ্রয়েশ চারুরপব্যঙ্যপ্রতীতিং বিনাপি, 
সম্ভবত্যেব, যথা _ মঞ্ঃ ক্রোশস্তীতাদৌ বিষয়ে । যত্র তু সা চারু- 
রূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিহেতুস্তত্রাপি ব্যঞ্জকত্বান্ুপ্রবেশেনৈব বাচকত্ববৎ । 

অসম্ভবিনা চার্থেন যত্র ব্যবহারঃ যথা1- ন্ুুবর্ণপুষ্পাং পুথিবীম্চ 
ইত্যাদৌ তত্র চারুরূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিরেব প্রযোজিকেতি তথা বিধেইপি' 

বৃত্তে্ষো মাগঃ প্রভেদঘয়ং স আশ্রয়ো নিমিত্ততয়। প্রাক্ক্ষ্যানিবেশী যস্যেত্যর্থ;। 
এতচ্চ পূর্বমেব নির্ণীতম্। তাত্রপযাভীবে হেতুমাহ _গুণবৃত্তিরিতি । গৌণ- 
লাক্ষণিকরূপৌভয়ী অপীত্যর্থঃ। ননু ব্যঞ্রকত্বেন কথং শুন্ত। গুণবৃত্তির্বতি, যত, 

পূর্মেবোক্তম্- ূ 
মুখ্যাং বৃক্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্তযার্ঘদর্শনমূ্। 

যছুদ্দিশ্ত ফলং তত্র শব্দ! নৈব স্থলদগতি: ॥ ইতি। 

ন হি প্রয়োজনশুন্ উপচারঃ প্রয়োজনাংশনিবেশী চ ব্যঞ্জনব্যাপার ইতি ভবস্তি- 

রেবাভ্যধায়ীত্যাশঙ্ক্যাভিমতং ব্যঞ্জকত্বং বিশ্রীস্তিস্থানরূপং তত্র নাস্তীত্যাহ-_ব্যপ্কত্বং 

চেতি। বাচ্যধর্ম্মোতি । বাচ্যবিষয়ো যো ধর্ম্শোংভিধাব্যাপারস্তশ্যাশ্রয়েণ তছ্ুপ- 

বৃংহণায়েত্যর্থঃ | শ্রুভার্থাপত্তাবিবার্ধীস্তরস্যাঁতিধেয়ার্থেপপাঁদান এব পর্যাবসানাদিতি 

ভাবঃ। তত্র গৌণন্যোদাহরণমাহ - যথেতি। দ্বিতীয়মপিপ্রকারং, ব্যঞ্জকত্বশূস্তং 
শিধর্শয়িতুনুপক্রমতে-_-যাঁপীতি। চারুরূপং বিশ্রান্তিস্থানং, তদভাবে স ব্যঞ্জকত্ব- 
ব্যাপারো৷ নৈবোন্নীলতি, প্রত্যাবৃস্ত্য বাচ্য এব বিশ্রান্তে:, ক্ষণদষ্নষ্্িব্যবিভব- 
প্রাকতপুরুষবৎ। 
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বিষয়ে গুণবৃত্তো সত্যামপি ধ্বনিব্যবহার এব যুক্ত্যন্থরোধী। তম্মাদ- 
বিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ দ্বয়োরপি প্রভেদয়োব্যপ্তকত্ববিশেষাবিশিষ্টা 
গুণবৃত্তি তু তদেকরূপা সদয় হৃদয়া হলা'দিনী প্রতীয়মান। প্রতীতিহেতু 
ত্বাদ্বিষয়াস্তরে তদ্রেপশৃন্ঠায়া দর্শনাৎ। এত্চ্চ রব প্রাক্ স্থচিতমপি 
স্কুটতর প্রতীতয়ে পুনরুক্তম্। 

অপি চ ব্যগ্ুকত্বলক্ষণো যঃ শব্দার্থয়োধ্নঃস টিটি 

ন কম্তচিদ্বিমতিবিষয়তামর্থতি। শব্দার্থয়োহি প্রসিদ্ধ যঃ সম্বন্ধে 

বাচ্যবাচকভাবাখ্যস্তমন্থুরুন্ধান এব ব্যঞ্জীকত্বলক্ষণে। ব্যাপার সামগ্রা্য- 

স্তরসন্বস্বান্ধীদৌপাধিকঃ প্রবর্ততে। অতএব বাচকত্বাত্বস্ত বিশেষ । 
বাচকত্বং হি শব্দবিশেষস্ত নিয়ত আত্ম! ব্যুৎপত্তিকালাদারভ্য তদবিনা- 
ভাবেম তন্ত প্রসিদ্বত্বাৎ। স ত্বনিয়তঃ ওপাধিকত্বাৎ। প্রকরণাছ্যাব- 

চ্ছেদেন তন্ত প্রতীতেরিতরথা ত্বপ্রতীতেঃ। নন্ু যগ্যনিয়তস্তৎ কিং 
তন্ত স্বরূপপরীক্ষয়া। নৈষ দোষ; যতঃ শব্দাত্মনি তন্তযানিয়তত্বম্ঃ ন 
তু স্বে বিষয়ে ব্যঙ্গ্যলক্ষণে। লিঙ্গত্বন্তায়শ্চান্ত ব্যঙ্গকভাবস্ত লক্ষ্যতে। 

নন ষত্র ব্যঙ্গের্থে বিশ্রান্তিস্তত্র কিং কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ-_-যত ত্বিতি। অস্তি 

তত্রাপরো ব্যঞ্জনব্যাপারঃ পরিশ্ষুট এবেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তং পরালীরুতমেবাহ--বাঁচক- 
ত্ববর্দিতি। বাঁচকত্বে হি ত্বয়ৈবাঙ্গীকৃতো ব্যঞ্রনব্যাপারঃ প্রথমং ধবনিপ্রভেদমপ্রত্যা- 
চক্ষাঁণেনেতি ভাব | কিঞ্চ বন্বত্তরে মুখ্যে সম্ভবতি সম্ভবদেব বস্তত্তরং মুখ্যমেবারো- 

প্যতে বিষয়ান্তরমাত্রতত্বারোপব্যবহাঁর ইতি জীবিতমুপচারস্, স্ববর্ণপুষ্পাণাঁং তু 
মূলত এবাসম্ভবাত্তহ্চ্চয়নম্থয তত্র ক আরোপব্যবহারঃ ; ্থবর্ণপুষ্পাৎ পৃথিবীম্? 

ইতি হি স্যাদারোপঃ, তম্মাদত্র ব্যঞ্জনব্যাপাঁর এব প্রধানত্ৃৃতো নারোপব্যবহীরঃ, স 

পরং ব্যঞ্জনব্যাপারাহুরোধিতয়োভিষ্ঠতি ৷ তদাহ--অসস্ভবিনেতি । প্রযোজিকেতি। 

ব্ঙ্যমেব হি প্রয়োজনরূপং প্রতীতিবিশ্রীমস্থানমারোপিতে ত্বসসম্তভবতি প্রতীতি- 

বিশ্রান্তিরাশঙ্কনীয়াপি ন ভবতি | সত্যামপীতি | ব্যঞ্রনব্যাপারসম্পত্তয়ে ক্ষণমাত্র- 
মবল্ষিতায়ামিতি ভাব | তন্মাদিতি। ব্যগ্রকত্বলক্ষণো যো বিশেষস্তেনাবিশিষ্টা 

অবিছ্বমানং বিশিষ্ং বিশেষে! ভেদনং যস্যাঃ ব্যঞ্জকত্বং ন তন্যা ভেদে ইত্যর্থঃ | যদি 
বা ব্যঞ্রকত্বলক্ষণেন ব্যাপারবিশেষেণীবিশিষ্া ন্তক্কতন্বভাবা আসমস্তাদ্যাপ্তা ৷ 
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যথা লিঙ্গত্বমাশ্রয়েন্বনিয়তাবভাসম্ ইচ্ছাধীনত্বাৎ ; স্ববিষয়াব্যভিচারি 
চ। তখৈবেদং যথা দশিতং ব্যঞ্জকত্মম্। শব্দাতবম্যনিরতত্বাদেব চ তন্ত 
বাচকত্বপ্রকারতা ন শক্যা কল্পয়িতূম্। যদি হি বাঁচকত্বপ্রকারতা তস্য 
ভবেত্তচ্ছব্দাত্মনি নিয়ততাপি স্তাদ্বাচকত্ববৎ। স চ তথাবিধ ওপাধিকো 

ধর্মঃ শব্দানামৌৎপত্তিকশব্দার্থসম্বদ্ধবাদিনা বাক্যতত্ববিদা' পৌরুষা- 
পৌরুষেয়য়োর্বাক্যয়োবিশেষমভিদধতা৷ নিয়মেনাভ্যুগগস্তব্যঃ) তদনত্যু- 
পগমে হি তন্ত শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বে সত্যপ্যপৌরুষেয়পৌরুষেয়য়ো- 
বাক্যয়োরর্৫থপ্রতিপাদনে নিবিশেষত্বং স্তাৎ। তদভ্যুপগমে তু পৌরুষে- 
য়াণাং বাক্যানাং পুরুষেচ্ছান্থুবিধানসমারোপিতৌপাধিকব্যাপারাস্তরা- 
ণাং সত্যপি স্বাভিধেয়সন্বদ্ধাপরিত্যাগে মিথ্যার্থঘতাপি ভবেৎ। 

দৃখ্যতে হি ভাবানামপরিত্যক্তত্বম্বভাবানামপি সামগ্র্যস্তরসম্পাত 

সম্পাদিতৌপাধিকব্যাপারাস্তরাণাং বিরুদ্ধক্রিয়ত্বম। তথা হি-হিম- 
ময়ুখপ্রভৃতীনাং নির্বাপিতসকলজীবলোকং শীতলত্বমুদ্বহতামেব প্রিয়া 
বিরহদহনদহামানমানসৈর্জনৈরালোক্যমানানাং সতাং সন্তাপকারিত্বং 

তদেকেতি । তেন ব্যঞ্কত্বলক্ষণেন সহৈকং রূপং যন্যাঃ সা তথাবিধা ন তবতি। 
অবিবক্ষিতবাচ্যে ব্যপ্তকত্বং গুণবৃত্তেঃ পৃথক চারুপ্রতীতিহেতুত্বাৎ বিবক্ষিতবাঁচ্য নিষ্ঠ- 

ব্যঞ্রকত্ববৎ, ন হি গুণবৃত্তেশ্চারুপ্রতীতিহেতুত্বমস্তীতি দর্শয়তি-_ বিষয়ান্তর ইতি। 

অগির্বটুরিত্যাদৌ । প্রাগিতি প্রথমোদ্যযোতে। 

নিয়তম্বতাবাচ্চ বাচ্যবাঁচকত্বাদৌপাধিকত্বেনানিয়তং ব্যঞ্কত্বং কথং ন ভিন্ন- 
নিমিত্তমিতি দর্শয়তি_- অপি চেতি। গপাঁধিক ইতি। ব্যঞ্তকত্ববৈচিত্র্য, যৎ 
পূর্বঘুক্তং তংকৃত ইত্যর্ঘঃ। অতএব সময়নিয়মিতাঁদভিধাব্যাপারাদিলক্ষণ ইতি 
যাবং। এতদেব স্ফুটয়তি । অত এবেতি। ওপাধিকত্বং দর্শয়ভি-প্রকরণাদীতি। 

কিং তশ্েতি | অনিয়তত্বাগ্যথারুচি কল্প্যেত পাঁরমাধিকং রূপং নাস্তীতি ; ন চাঁবস্তনঃ 

পরীক্ষোপপ্ধত ইতি ভাবঃ। শন্দাত্মনীতি। সঙ্কেতাম্পদে পদস্বরূপমাত্র ইতার্থঃ। 

আশ্রয়েষিতি। ন হি ধূমে বহিগমকত্বং সদাতনম্, অন্যগমকত্বস্য বহ্যগমকত্বশ্য চ 

দর্শনাৎ। ইচ্ছাঁধীনত্বাদিতি। ইচ্ছাত্র পক্ষধর্মত্বজিজ্ঞাসাব্যাপ্তিহনুর্যাপ্রসভৃতিঃ 
স্ববিষয়েতি। স্বন্মিন্ বিষয়ে চ গৃহীতে ব্রেরূপ্যাদৌ ন ব্যভিচক্িত । ন কম্যচিঘি- 
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প্রসিদ্ধমেব। তম্মাৎ পৌরুষেয়াণাং বাক্যানাৎ সত্যপি নৈসগ্সিকেহর্থ 
সম্বন্ধে মিথ্যার্থত্বং লমর্থয়িতুমিচ্ছতা বাচকত্বব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদ্রপমৌ 
পাধিকং ব্যক্তমেবাভিধানীয়ম্। তচ্চ ব্যঞ্জকত্বাদূতে মান্াৎ। ব্যঙ্গ্য- 

প্রকাশনং হি ব্যঞ্জকত্বমম্। পৌরুষেয়াণি চ বাক্যানি প্রাধান্যেন পুরুষাভি- 
প্রায়মেব প্রকাশয়স্তি। স চ ব্যঙ্গ্য এব ন ত্বভিধেয়ঃ তেন'সহাভিধানস্ত 
বাচ্যবাচকভাবলক্ষণসম্বদ্ধাভাবাৎ। নম্বনেন ন্তায়েন সবের্যষামেব লৌকি- 
কানাং বাক্যানাং ধ্বনিব্যবহারঃ প্রসক্তঃ। সর্বেষামপ্যনেন হ্যায়েন 

ব্যঞ্জকত্বাৎ। সত্যমেতৎ ১ কিন্তু বন্ত ভিপ্রায়প্রকাশনেন যদ্যপ্জকত্বৎ 
তৎ সর্ধেষামেব লৌকিকানাং বাক্যানামবিশিষ্টম। তত্তবাচকত্বানন 
ভিগ্ভাতে। ব্যঙ্গাং হি তত্র নাস্তরীয়কতয়! ব্যবস্থিতম্। ন তু বিবক্ষিতত্বেন। 

ষন্ত তু বিবক্ষিতত্বেন বাঙ্গ্যত্য স্হিতিঃ তদ্যঞ্জকত্বং ধ্বনিব্যবহারস্ত 

প্রয়োজকম্। 

পপ সি পা, 

মতিমেতীতি যহুক্তং তত ক্ষুটয়তি-_:স চেতি | ব্যঙ্গত্বলক্ষণ ইত্যর্থ: ৷ ওৎপত্তিকেতি। 
জন্মন। দ্বিতীয়ো৷ ভাঁববিকারঃ সত্তারূপঃ সামীপ্যাল্লক্ষ্তে বিপরীতলক্ষণাতো বান্ুৎ- 

পত্তি:, রূঢ্যা বা ৎপত্তিকশব্ো নিত্যপর্যায়ঃ তেন নিত্যং যঃ শব্দার্ঘয়ো: শক্তিলক্ষণং 

সংবন্ধমিচ্ছতি জৈমিনেয়স্তেনেত্যর্থ: | নিবিশেষত্বমিতি । ততশ্চ পুরুষদৌধানু- 
প্রবেশস্াকিঞ্চিৎকরত্বাত্তন্নিবন্ধনং পৌরুষেয়েমু বাক্যেষু যদপ্রামাণ্যং তন্ন সিধ্যেৎ। 

প্রতিপত্ত,রেব হি যদি যথা তথা৷ প্রতিপত্তিস্তহি বাক্যস্য ন কশ্চিদপরাঁধ ইতি কথম- 
প্রামাণ্যম্। অপৌরুষেয়ে বাক্যে২পি প্রতিপতৃদৌরাত্থ্যাত্তথা স্যাৎ। 

নু ধর্মীস্তরাভ্যপগমেইপি কথং মিথ্যার্থতা, ন হি প্রকাশকত্বলক্ষণং স্বধর্মং জহাতি 
শব ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_দৃশ্তত ইতি। প্রাধান্তেনেতি। যদীহ- এবময়ং পুরুষে! বেদেতি 
ভবতি প্রতয়ঃ ন ত্বেবময়মর্থ ইতি । তথ! প্রমাণীস্তরদর্শনমত্র বাধ্যতে, ন তু 

শাব্দোহ্ন্য় ইত্যনেন পুরুষাভিপ্রায়ানুপ্রবেশাদেবাঙ্গুল্যগ্রবাক্যাদ মিথ্যার্ঘতমুক্তম্। 
তেন সহেতি। অনিয়ততয়৷ নৈসগিকত্বাভাবাঁদিতি ভাবং। নান্তরীয়কতয়েতি। 
গামানয়েতি শ্রতেইপ্যতিপ্রারে ব্যক্তে তদিপ্রায়বিশিষ্টোধ্্থ এবাভিপ্রেতানয়নাদি- 
ক্রিয়াযোগ্যো ন ত্বভিপ্রায়মাত্রেণ কিঞ্চিৎ কৃত্যমিতি ভাব; | বিবক্ষিতত্বেনেতি। 

প্রাধান্তেনেত্যর্ঘঃ ৷ যস্ত ত্বিতি। ধবন্যুদ্দাহরণেধিতি ভাঁবঃ| কাব্যবাক্যেত্যো হি 



২০২ সটীকলোচনেোপেতধবস্টীলোকে 

যত্তভিপ্রায়বিশেষরূপং ব্যঙ্গং শব্দার্থাভ্যাং প্রকাশতে তত্তবতি 
বিবক্ষিতং তাৎপর্ষেণ প্রকাশ্টমানং সং ।. কিন্তু তদেব কেবলমপরিমিত 

বিষয়ন্তয ধবনিব্যবহারন্ত ন প্রষোজকমব্যাপকত্বাৎ। তথা দশিতভেদত্রয়- 

রূপং তাৎপধেণ গ্োত্যমানমভিপ্রায়দ্পমনভিপ্রায়রূপং চ সর্ধধমেব 

ধ্বনিব্যবহারস্ত প্রযোজকমিতি যথোক্তব্যঞ্জকত্ববিশেষে ধ্বনিলক্ষণে 

নাতিব্যাপ্তির্ন চাব্যাপ্তি। তন্মাদ্বাক্যতত্ববিদাং মতেন তাবছ্যপ্তকত্বলক্ষণঃ 
শাব্দো ব্যাপারো ন বিরোধী প্রত্যুতানুগুণ'এব লক্ষ্যতে। পরিনিশ্চিত- 

নিরপভ্রংশশব্ব্রন্গণাং বিপশ্চিতাঁং মতমাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোহয়ং ধ্বনি- 

ব্যবহার ইতি ষৈঃ সহ কিং বিরোধাবিরোধো চিন্ত্যেতে । কৃত্রিমশবদার্থ- 
সম্বন্ধবাদিনাং তু বুদ্ধিবিদামনুভবসিদ্ধ এবায়ং ব্যঞ্জকভাব : শব্দানামর্থা- 

স্তরাণামিবাবিরোধশ্চেতি ন প্রতিক্ষেপ্যপদবীমবতরতি । 

বাচকত্বে হি তাক্কিকাণাং বিপ্রতিপত্তয়ঃ প্রবর্তস্তামঠ কিমিদং 

ন নয়নানয়নাছ্যপযোগিনী প্রতীতিরভ্যর্থ্যতে, অপি তু প্রতীতিবিশ্রাস্তিকারিনী, সা' 
চাঁভিপ্রায়নিষ্ঠেব নাঁভিপ্রেতবস্তপর্যবসাঁনা । 

নন্বেবমভিপ্রায়ন্যৈব ব্যঙ্গ্যত্বাৎ ব্রিবিধং ব্যঙ্গ্যমিতি বছুক্তং তৎ কথমিত্যাহ _- 
যত্তিতি। এবং মীমাংসকানাং নীত্র বিমতিযুক্তেতি প্রদশ্য ধবয়াকরণানাং নৈবাত্র 

সাস্তীতি দর্শয়তি--পরিনিশ্চিতেতি | পরিতঃ নিশ্চিতং প্রমাণেন স্থাপিতং নিরপভ্রংশং 

গলিতভেদপ্রপঞ্চতয়া অবিদ্যাঁসংক্কারর হিতং শব্দাখ্যং প্রকাশপরা মর্শসভাবং ব্রহ্ম ব্যাপক 

ত্বেন বৃহদিশেষশক্তিনির্ভরতয়া চ বৃংহিতং বিশ্বনিম্মীণশস্তীশ্বরত্বাচ্চ বুংহণম্ যৈরিতি | 
এতদুক্তং ভবতি _ বৈয়াকরণ্তাবদ হ্পদেনান্তৎ কিঞ্চিদিচ্ছন্তি তত্র ক কথা বাচকত্ব- 

ব্যগ্রকত্বয়োঃ, অবিদ্াপদে তু তৈরপি ব্যাপারাত্তরমত্যুপগতমেব | এতচ্চ প্রথমোদ্দ্যোতে 

বিতত্য নিরূপিতম | এবং বাক্যবিদাং পদবিদীং চাবিমতিবিষয়ত্বং প্রদর্শ্য মাণতব্ব- 

বিদ্বাং তাকিকাণামপি ন যুক্তাব্র বিমতিরিতি দর্শয়িতুমাহ-কৃত্রিমেতি | কৃত্রিযঃ 
সন্কেতমাপ্রস্বভীবঃ পরিকল্লিতঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধ ইতি যে বদস্তি নৈয়ায়িকসৌগতাদয়ঃ। 
যথোজম্- “ন সাময়িকত্বাচ্ছব্দার্ঘপ্রত্য়স্যেতি | তথা শব্দাঃ সঙ্কেতিতং প্রা্থরিতি | 

অর্থান্তরাঁণামিতি । দীপাদীনাম্। নন্ব্থুভবেন দ্বিচন্দ্রান্ঘপি সিদ্ধং তচ্চ বিমতিপদমিতঢা- 

শঙ্ক্যাহ--অবিরোধশ্চেতি! অবিদ্ধমানো বিরোধে! নিরোধো বাধকাত্বকো দিতীয়েন' 



তৃতীয়োদৃঘোতঃ ২০৩. 

স্বভাবিকং শব্বানামাহোম্থিৎ সাময়িকমিত্যাত্াঃ। ব্যঞ্জকত্বে তু তৎপৃষ্ট- 
ভাবিনি ভাবাস্তরসাধারণে লোকপ্র সিদ্ধ এবান্থুগম্যমানে কো! বিমতী- 

নমবসর$। অলৌকিকে হার্থে তাঞ্কিকাণাং বিমতয়ো নিখিলাঃ প্রবর্তৃস্তে 
ন তু লৌকিকে। ন হি নীলমধুরা দিষশেষলোকেক্ড্রিয়গোচরে বাধার- 
হিতে তত্বে পরস্পরং বিপ্রতিপন্না দৃশ্যন্তে। নহি বাধারহিতং নীলং 
নীলমিতি ভ্রবন্নপরেণ প্রতিষিধ্যতে নৈতন্নীলং পীতমেতদিতি । তখৈব 

ব্যঞ্তকত্বং বাচকানাং শব্দানীমবাচকানাং চ গ্লীতধ্বনীনামশবরূপাণাং চ 

চেষ্টাদীনাং য সর্ব্বেষামন্ুভবসিদ্ধমেব তৎ কেনাপহুুযতে । অশব্দ- 

মর্থং রমণীয়ং হি সুচয়ন্তো ব্যাহারাস্তথথা ব্যাপার নিবদ্ধাশ্চানিবদ্ধাশ্চ 

বিদগ্ধপরিষৎন্তু বিবিধা বিভাব্যস্তে। তান্ুপহাস্ততামাত্বনঃ পরিহরন্ 

কোহতিসন্দধীত সচেতাঃ ব্রয়াৎ, অস্ত্যতিসন্ধানাবসরঃ ব্যঞ্জকত্বং 
শব্দানাং গমকত্বং তচ্চ লিঙ্গ ত্রমতশ্চ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিলিঙ্গিপ্রতীতিরেবেতি 

লিঙ্ষিলিঙ্গভাব এব তেষাং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্রকভাবো নাপরঃ কশ্চিৎ। 

অতশ্চৈতদবশ্মেব বোদ্ধব্যং যন্মাদ্বক্ত,ভিপ্রায়াপেক্ষয়া ব্যঞ্জকত্বমি- 
দরানীমেব ত্বয়া প্রতিপাদিতং বক্তভিপ্রায়শ্চান্ুমেয়ন্ধপ এব। 

জ্ঞানেন যস্য তেনানুতবসিদ্ধশ্চাবাধিতশ্চেত্যর্থঃ । অন্থভবসিদ্ধং ন প্রতিক্ষেপাং যথা 

বাচকত্বম্। 

নন তত্রীপ্যেষীং বিমতিঃ । নৈতৎ $ ন হি বাঁচকত্বে সা বিমতিঃ, অপি তু 

বাচকত্বস্য নৈসগিকত্বরুত্রিমত্বাদৌ তদাহ-বাঁচকত্বে হীতি। নন্বেবং ব্যঙ্ীকত্ব- 
স্যাপি ধর্শীস্তরমুখেন বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ-_ব্যঞ্রকত্বে ত্বিতি। 
ভাবান্তরেতি। অক্ষিনিকোচাদেঃ সাঙ্কেতিকত্বং চক্ষ্রাদিকম্যানাদির্যোগ্যতেতি দৃষ্টন 
কামমন্ত সংশয়ঃ শব্ন্যা ভিধেয়প্রকাশনে ব্যঞ্জকত্বং তু যাদৃশমেকরূপং ভাবান্তারধু 
তাঁদৃগেব প্রকতে২পীতি নিশ্চিতৈকরূপে কঃ সংশয়শ্যাবকাশ ইতার্থঃ। নৈতন্লীলমিতি 
নীলে হি ন বিপ্রতিপত্তিঃ, অপি তু প্রাধানিকমিদং পাঁরমাঁণবমিদং জ্ঞীনমাত্রমিদং 

তুচ্ছমিদমিতি তৎসৃষ্টীবলৌকিক্য এব বিপ্রতিপত্তয়ঃ | বাচকানামিতি। ধ্বন্যুদা- 
হরণেধিতি ভাবঃ। অশব্ম্িতি। অভিধাব্যাপারেণাম্পুষ্টমিত্যর্ঘঃ | রমনীয়মিতি ৷ 

দেগাপ্যমানতয়ৈব স্বন্দরী ভবতীত্যনেন ধ্বন্তমানতায়ামসাধারণপ্রতীতিলাভঃ 



২০৪ সটীকলোচনোপেতধ্বস্তালোকে 

অত্রোচ্যতে _নম্বেবমপি ষদি নাম স্তাত্তৎকিং নশ্ছিন্নম। বাচকত্ব- 
গুণবৃত্তিব্যতিরিক্তো ব্যঞ্জকত্বলক্ষণ; শবব্যাপারো ইস্তীত্যস্মীভিরভ্যুপ- 

'গতম্। তম্ত চৈবমপি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। তদ্ধি ব্যঞ্কত্বং লিঙ্ত্বমন্ত্ত 
অন্যদ্বা। সর্ণথা প্রসিদ্ধশাব্দপ্রকারবিলক্ষণত্বং শব্দব্যাপারবিষয়ত্বং চ 

তন্তান্তীতি নাস্ত্যেবাবয়োবিবাদঃ। ন পুনরয়ং পরমার্থো যদ্যযঞ্জকতং 

লিঙ্গত্বমেব সর্বত্র ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিশ্চ লিঙ্গিপ্রতীতিরেবেতি। 

যদপি স্বপক্ষসিদ্ধযেহস্মদৃক্তমনুদিতং তব বক্ত,ভিপ্রায়ন্ ব্যঙ্গ্যত্বেনা- 
ভ্যুপগমাত্বৎপ্রকাশনে শব্দামাং লিঙ্গত্বমেবেতি তদেতগ্যথাস্মীভিরভি- 

হিতং তদ্িভজ্য প্রতিপাগ্ভতে আয়তান্-__দ্বিবিধে! বিষয়ঃ শব্দানাম্- 
অনুমেয়ঃ প্রতিপাগ্ঠিশ্চ | তত্রানুমেয়ো বিবক্ষালক্ষণঃ। বিবক্ষা চ 

শব্দাম্বরূপপ্রকাশনেচ্ছা শব্বনার্থপ্রকাশনেচ্ছা চেতি দ্বিপ্রকারা। 
তত্রাগ্যা ন শব্দব্যবহারাঙ্গম। সা হি প্রাণিত্বমাত্রপ্রতিপত্তিফলা 
দ্বিতীয়া তু শব্দবিশেষাবধারণাবসিতব্যবহিতাপি শব্দকরণব্যবহার- 

নিবন্ধনম্। তে তু দ্বেহপ্যন্মেয়ো বিষয়ঃ শব্দানাম্। প্রতিপাগ্স্ত 

প্রয়োক্র,রর্থপ্রতিপাদনসমীহাবিষয়ীকৃতোহর্থঃ। 

প্রয়োজনমুক্তম্। নিবদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ। তানিতি ব্যবহারান্। কঃ সচেতা অতি- 

সন্দধীত না্রিয়েতেত্যর্থঃ | লক্ষণে শত্রাদেশঃ আত্মনঃ কর্মভূতম্য যৌপহসনীয়তা 
তন্তাঃ পরিহারেণোপলক্ষিতস্তাং পরিজীহীষু“রিত্যর্থঃ। অন্ডীতি। ব্যগ্রকত্বং নাঁপহয়াতে 
তত্বতিরিক্তং ন ভবতি অপি তু লিঙ্গিলি্গভাঁব এবায়ম্। ইদানীমেবেতি। 

জৈমিনীয়মতোপক্ষেপে । 

যদি নাম শ্যাঁদিতি। প্রোবাঁদিতয়াত্যুপগমেহপি স্বপক্ষস্তাবন্্ন সিধ্যতীতি 

দর্শয়তি-_শব্দেতি। শব্ন্য ব্যাপারঃ সন্ বিষয়ঃ শব্দবব্যাপারবিষয়ং, অচ্যে তু শবদস্ত 
যো ব্যাঁপাঁরস্তম্য বিষয়ো৷ বিশেষ ইত্যান্ুঃ ৷ ন পুনরিতি। প্রদীপালোকাদৌ লিঙ্গি- 
লিঙ্গভাব শৃন্যো২পি হি ব্যঙ্যব্যপ্রকভাবোইস্তীতি ব্যঙ্গ্যব্যপ্রকভাবন্য লিঙ্গিলিভাবো- 
ইব্যাপক ইতি কথং তাদাত্স্যমূ। বিষয় ইতি । শব্দ উচ্চারিতে যাঁবতি প্রতিপত্তিস্তা- 
'বাণ্বিষয় ইত্যুক্তঃ | তত্র শবদপ্রযুুক্ষা অর্থপ্রতিপিপাদয়িষা চেত্যুভয্যপি বিবক্ষানুমেয় 
তাঁবৎ। যস্ত প্রতিপিপাদয়িষাম্বাং কর্্মভূতোব্ধন্তত্র শব্ঃ করণত্বেন ব্যবস্থিতঃ ন 
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স চ দ্বিবিধঃ-বাচ্যো ব্যঙ্গযশ্চ। প্রযোক্তা হি কদাচিৎ স্বশবে- 
নার্থং প্রকাশয়িতুং সমীহতে কদাচিৎ শ্বশব্বানভিধেয়ত্বেন প্রয়োজনা- 
পেক্ষয়া কয়াচিং। স তু দ্বিবিধোইপি প্রতিপাদ্তো বিষয়ঃ শব্ধানাং ন 
লিঙ্গিতয়। স্বরূপেণ প্রকাশতে, অপি তু কৃত্রিমেণাকৃত্রিমেণ বা সম্বন্ধা- 
স্তরেণ। বিবক্ষাবিষয়ত্বং হি তন্তার্থস্ত শব্দৈলিঙ্গিতয়! প্রতীয়তে ন তু 
স্বরূপম। যদি হি লিঙ্গিতয়া তত্র শব্দানাং ব্যাপরঃ স্তাত্তচ্ছব্দার্থে 
সম্যঙ.মিথ্যাত্বাদি বিবাদ এব ন প্রবর্তেরন্ ধূমাদিলিঙ্গান্থুমিতানুমেয়াস্ত- 
রবৎ। ব্যঙ্গ্যশ্চার্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্ততয়া বাচ্যবচ্ছব্স্ত জম্বন্ধী 
ভবত্যেব। সাক্ষাদসাক্ষার্ভাবো! হি সন্বন্ধন্তাপ্রযোজকঃ | বাচ্যবাচক- 

ভাবাশয়ত্বং চ ব্যঞ্জকত্বন্ত প্রাগেব দশিতম্। তন্মাছক্তভিপ্রায়রূপ এব 

ব্যঙ্গ লিঙ্গতয়া শব্দানাং ব্যাপারঃ। তদ্ঘিষয়ীকৃতে তু প্রতিপাগ্ভতয়া। 
প্রতীয়মানে তস্মিন্নভিপ্রায়দ্ূপে চ বাচকত্বেনৈব ব্যাপারঃ সম্বন্ধাস্তরেণ 
বা। ন তাবদ্ধাচকত্বেন বথোক্তং প্রাকৃ্। সম্বন্ধানস্তরেণ ব্যঞ্জকত্বমেব। 
ন চ ব্যগকত্বং লিঙ্গত্বরপমেব আলোকাদিতন্তথা দৃষ্টত্বাৎ। তশ্মাৎ 

ত্বসাবনুমেয়ঃ, তদিষয়। হি প্রতিপিপাদয়িষৈব কেবলমন্মীয়তে । ন চ তত্র শবস্য 
করণত্বে যৈব লিঙ্গস্যেতিকর্তব্যতা পক্ষধর্মত্বগ্রহণাদিক? সাস্তি, অপি ত্বন্যৈব সঙ্কেত- 

ক্ষুরণাদিক৷ তন্ন তত্র শব্দ! লিঙ্গমূ। ইতিকর্তব্যতা চ দ্বিধ।--একয়াভিধাব্যাপারং 
করোতি দ্বিতীয়য়৷ ব্যঞ্জনাব্যাপারম্। তদীহ--তত্রেত্যাঁদিনা। কয়1চিদিতি । 

গোপনকৃতসৌন্দর্যাদিলাভাতিসম্ধানাঁদিকয়েত্যর্থঃ ৷ শব্দার্থ ইতি। অনুমান হি 

নিশ্চয়ন্বর্ূপমেবেতি ভাঁবঃ। উপাধিত্বেনেতি। বক্তি চ্ছা হি বাচ্যাদেরর্থস্য বিশেষণত্বেন 
ভাতি। প্রতিপা্স্তেতি। অর্থাদ্যঙগযস্য | লিঙ্গিত্ব ইতি। অনুমেয়ত্ব ইত্যর্ঘঃ। 
লৌকিকৈরেবেতি। ইচ্ছায়াং লোকো ন বিপ্রতিপদ্ভতেহর্থে তু বিপ্রতিপত্তিমানেব । 

নন্নু যদা ব্যঙোহ্থঃ প্রতিপন্নস্তদা! সত্যত্বনিশ্চয়োইশ্যানুমানাদেব প্রমাণাত্তরাৎ 

ক্রিয়ত ইতি পুনরপ্যন্ুমেয় এবাসৌ । মৈবম্; বাচ্যন্তাপি হি সত্যত্বনিশ্চয়োইছু- 

মানাদেব। যদাছঃ-_ 
“আধবাদাবিসংবাদসামাগ্তাদত্র চেদন্ুমামতা' ইতি । 

ন চৈতাঁবত। বাঁচ্য্ প্রতীতিরানুমানিকী কিন্ত তদগতস্য ততো1হধিকস্থয সত্যত্বস্থ 
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প্রতিপান্তো বিষয়ঃ শব্ধানাং ন লিঙ্গিত্বেন সন্বন্কী বাচ্যবৎ। যোছি 

লিঙ্গিত্বেন তেষাং সন্বন্বী যথা দশিতো বিষয়ঃ সন বাচ্যত্বেন প্রতীয়কে, 
অপি তৃপাধিত্বেন। প্রতিপাচ্স্ত চ বিষয়ন্য লিঙ্গিত্বে তদ্িষয়াপাং 
বিপ্রতিপত্তীনাং লৌকিকৈরেব ক্রিয়মাণানামভাবঃ প্রসজ্যেতেতি। 
.এতচ্গচোক্তমেব | 

যথা চ বাচ্যবিষয়ে প্রমাণাস্তরান্ুগমেন সম্যক্তপ্রতীতো চিৎ 
ক্রিয়মাণায়াং তন্ত প্রমাণাস্তরবিষয়ত্বে সত্যপি ন শব্ব্যাপ্যরবিয়তাহা- 

নিস্তদ্যঙ্গযস্থ।পি । কাব্যবিষয়ে চ ব্ঙ্গ্যপ্রতীতীনাং সত্যাসত্যনিরূপণস্তা- 
প্রযোজকত্বমেবেতি তত্র প্রমাণান্তরব্য।পারপরীক্ষোপহাসায়ৈব 

সম্পদ্তে। তকম্মাল্লিঙ্গিপ্রতীতিরেব শর্বত্র ব্যঙ্গ্য প্রতীতিরিতি ন 
শক্যতে বক্ত,ম্। 

যত্বনুমেয়রূপব্যঙ্গ্যবিষয়ং শব্দানাং ব্যঞ্জকত্বং তদ্ধ্বনিব্যবহা রস্থ্া- 

প্রযোজকম্। অপি তু ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শবানাং ব্যপার ওৎপত্তিকশব্দার্থ- 

সম্বন্ধবাদিনাপ্যভূপগন্তব্য ইতি প্রদর্শনার্থমুপন্থস্তম্। তদ্ধি ব্যঞ্জকত্বং 
কদাচিল্লিঙ্গত্বেন কদাচিদ্রপাস্তরেণ শব্দানাং বাচকানামবাচকানাং চ 

সর্ববাদিভিরপ্রতিক্ষেপ্যমিত্যয়মন্মাভির্যত্ব আরন্ধঃ | -তদেবং গুণবৃত্তি- 

বাচকত্বাদিভ্যঃ শব্দপ্রকারেভ্যে। নিয়মেনৈব তাবদ্িলক্ষণং ব্যঞ্জকত্বম্। 

তদস্তঃপাতিত্বেহপি তত্ত হঠাদভিধীয়মানে তদ্িশেষস্য ধ্বনের্যৎ 

তথ্যঙ্গ্যেৎপি ভবিষ্যতি। এতদাঁহ- যথা চেত্যাঁদিন৷ । এতচ্চাভ্যুপগম্যোক্তং ন 
ত্বনেন নঃ প্রয়ৌজনমিত্যাঁহুঃ | কাব্যবিষয়ে চেতি। অপ্রযোজকত্বমিতি। নহি 
'তেষাং বাঁক্যানামগ্রিষ্টোমাঁদিবাক্যবৎ সত্যার্থপ্রতিপাদনদ্বারেণ প্রবর্তকত্বায় প্রামাণ্য- 

মখিষ্যুতে, গ্রীতিমাব্রপর্যবসায়িত্বাং । শ্রীতেরেব চালৌকিকচমৎকাররূপায়া ব্যুৎ- 
পত্তযন্গত্বাং । এতচ্চোক্তং বিতত্য প্রাকৃ । উপহাসায়ৈবেতি ৷ নায় সহৃদয়ঃ কেবলং 

শুফতর্কোপক্রমকর্কশহৃদয়ঃ প্রতীতিং পরামষ্ং নীলমিত্যেষ উপহাসঃ। 

নন্বেবং তহি মা ভূগাত্র যত্র ব্যঞ্তকতা তত্র তত্রানুমানত্বম্; ত্র যত্রান্থমানত্বং 
তত্র তত্র ব্যপ্রকত্বমিতি কখমপহ্ মনত ইত্যাশঙ্ক্যাহ _-ঘত্বস্থমেয়েতি | তত্যগকত্বং ন 

'ধবনিলক্ষণমভিপ্রায়ব্যতিরিক্বিষয়াব্যাঁপারাদিতি ভাবঃ। নন্বভিপ্রায়বিষয়ং যধ্য ঞঁকত্ব- 
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প্রকাশনং বিপ্রতিত্তিনিরাসায় সন্ৃদয়ব্যুত্ত্বয়ে বা তৎক্রিয়মাণমনতি- 
সন্ধেয়মেব। ন হি সামান্তমাত্রলক্ষণেনোপযোগিবিশেষলক্ষণানাং 
প্রতিক্ষেপঃ শক্যঃ কতুম্। এবং হি সতি সত্তামা ত্রলঙ্গণে কৃতে সকল- 
সদ্বস্তলক্ষণানাং পৌনরুত্তযপ্রসঙ্গঃ । তদেবম্__ 

বিমতিবিষয়ো৷ য আসীম্মনীষিণাং সততমবিদিতসতত্বঃ | 
ধনিসংজ্ঞিতঃ প্রকারঃ কাব্যস্ত ব্যঞ্জিতঃ সোহয়ম্ ॥ 
প্রকারোহন্যে। গুণীভূতব্যঙ্গযঃ কাব্যস্তয দৃশ্যতে । 
যত্র ব্যঙ্গ্যান্বয়ে বাচ্যচারুত্বং স্তাৎ প্রকর্ষবৎ ॥ ৩৪ ॥ 

ব্যঙ্গ্যোহর্থো ললনালাবণ্যপ্রখ্যো ষঃ প্রতিপাদিতস্তম্ত প্রাধান্যে ধ্বনি- 
রিত্যুক্তমূ। তম্ত তু গুণীভাবেন বাচ্যচারুত্বপ্রকর্ষে গুণীভূতব্যঙ্গ্যো নাম 
কাব্যপ্রভেদঃ প্রকল্প্যতে । তত্র বস্তমাত্রন্ত ব্যঙ্গযস্ত তিরস্কৃতবাচ্যেভ্যঃ 
প্রতীয়মানস্ কদাদিদ্বাচ্যরূপবাক্যার্থাপেক্ষয়া গুণীভাবে সতি গুণীভূত- 
ব্ঙ্গ্াতা। যথা 

অনুমানৈকযোগক্ষেমং তচ্চেন্ন প্রযোৌজকং ধবনিব্যবহীরম্য তহি কিমর্থং তৎপূর্বমুপ- 
ক্ষিগ্তমিত্যাশসঙ্ক্যাহ - অপি ত্বিতি। এতদেব সংক্ষিপ্য নিরূপয়তি--তদ্ধিতি । যতএব 

হি কচিদনুমানেনাভিপ্রায়াদৌ কচিৎ প্রত্যক্ষেণ দীপালোকাদে ক্কচিৎ কাঁরণত্বেন 

গীতধবন্যাদ ক্ষচিদভিধয়। বিবক্ষিত্যান্তপরে ক্ষচিদ্ গুণবৃত্ত্যা অবিবক্ষিতবাচ্যেইমুগৃহ- 

মাপং ব্যঞ্জকত্বং দৃষ্টং তত এব তেত্যঃ সর্বেভ্যো বিলক্ষণমন্য রূপং নঃ সিধ্যতি তদাহ _ 
তদেবমিতি। 

ননু প্রসিদ্ধন্য কিমর্থং ব্ূপসক্কৌচঃ ক্রিয়তে অভিধাব্যাপারগুণবৃত্তযাদেঃ ৷ তগ্যৈব 

সামগ্র্যস্তরনিপাত্যছাবিশিষ্টং রূপং তদেব ব্যঞগ্জকত্বমুচ্যতামিত্যাশক্ক্যাহ _ তদন্তঃপাতি- 

ত্বেংপীতি। ন বয়ং সংজ্ঞানিবেশনাদি নিষেধাম ইতি ভাবঃ। বিপ্রতিপত্তিস্তাদৃ- 
গ্বিশেষে। নান্তীতি ব্যুৎপত্তিঃ সংশয়াজ্ঞাননিরাসঃ | ন হীতি। উপযোগিষু বিশেষেষু 
যানি লক্ষণানি তেষাম। উপযোগিপদেনানুপযোগিনাং কাকদন্তাদীনাং ব্যুদদাসঃ। 

এবং হীতি। ব্রিপদার্থসঙ্করী সত্তেত্যনেনৈব দ্রব্যগুণক মণাং লক্ষিতত্বাচ্ছ তিস্বত্যাম্ু 

বেদধনূর্বেদপ্রভৃতীনাং সকললোকযাত্রোপযোগিনামনারস্তঃ শ্যাদিতি ভাবঃ। বিমতি- 

বিষয়ত্বে হেতুঃ_ অবিদিতসতত্ব ইতি । অত এবাধুনাত্র ন কম্যচিদ্বিমতিরেতম্মাৎ 
ক্ষণাৎ প্রভৃতীতি প্রতিপাদর্িতুম্--আসীৎ ইত্যুক্তম্ ॥ ৩৩॥ 
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এবং যাঁবদ্ধনেরাত্নীয়ং রূপং ভেদৌপভেদসহিতং যচ্চ ব্যঞজকভেদমুখেন রূপং তৎ 
সর্বং প্রতিপান্ধ প্রাণভূতং ব্যঙ্গব্যঞ্কভাবমেকপ্রঘটটকেন শিশ্যবুদ্ধৌ৷ বিনিবেশযিতুং 
ব্যঞ্রকবাদস্থানং রচিতমিতি ধ্বনিং প্রতি যদদক্তব্যং তছুক্তমেব। অধুন! তু গুণীভৃতোই- 

প্যয়ং ব্যঙ্গ্যঃ কবিবাচঃ পবিত্রয়নতীত্যমুন। দ্বারেণ তশ্যৈবাত্বত্বং সমর্থয়িতুমাহ- প্রকার 

ইতি। ব্যঙ্গ্েনান্বয়ে! বাচ্যস্তোপস্কার ইত্যর্থঃ। প্রতিপাদিত ইতি। প্রতীয়মানং 

পুনরন্যদেব' ইত্যত্র। উক্তমিতি। 'বত্রার্থঃ শব্দো বা” ইত্যত্রান্তরে ব্যঙ্যং চ 

বন্তাদিত্রয়ং তত্র বস্তনো ব্যঙ্গ্যত্য যে ভেদা উক্তান্তেষাং ক্রমেণ গুণভাবং দর্শয়তি _ 
তত্রেতি। লাবণ্যেতি। অভিলাষবি্ময়গর্ভের. কস্যচিত্তরুণস্তোক্তিঃ ৷ অত্র 

সিন্ধুশব্দেন পরিপূর্ণতা, উৎপলশবেন কটাক্ষচ্ছটাঃ, শশিশব্দেন বদনং, দ্বিরদকুস্ততটী- 

শব্দেন স্তনযুগলং, কদলিকাগুশব্দেনোরুযুগলং মৃণালদণ্ডশবেন দোযু'গ্মমিতি ধবন্যতে | 
তত্র চেষাং স্বার্থস্ত সর্বথানুপপত্তেরন্ধশব্দোক্তেন ন্যায়েন তিরস্কৃতবাচ্যত্বম। স চ 

প্রতীয়মামোইপ্যর্থবিশেষঃ "অপরৈব হি কেয়ং ইত্যুক্তিগর্ভীকৃতে বাচ্যেহংশে চারুত্ব- 
চ্ছাঁয়াং বিধক্তে, বাচ্যশ্যৈব স্বাস্মোন্মজ্জনয়া নিমজ্জিতব্যজ্যজাতন্ স্ন্বরত্বেনাবভানাৎ। 
হ্ন্দরত্বং চাশ্যাসস্ত্যব্যমীনসমীগমসকললোকসাঁরভূতকুবলয়া দিভাখবর্গস্যাঁতিস্কভগ- 
কাধিকরণবিশ্রীস্তিলবূসমুচ্চয়রূপতয়া৷ বিস্বয়বিভাবনা প্রাপ্তিপুরক্কারেণ ব্যঙ্যার্থোপ- 

সকতিশ্য তথা বিচিত্রশ্যৈব বাচ্যরূপোন্মজ্জনেনাভিলাষাঁদিবিভাবত্বাৎ। অতএবেয়তি 
যদ্যপি বাচ্যস্ত প্রাধান্তং, তথাপি রসধবনো তন্যাঁপি গুণতেতি সর্বস্য গুণীভূতব্যঙগযস্য 
প্রকারে মন্তব্যমূ। অতএব ধ্বনেরেবাত্বত্বমিত্যুক্তচরং বহুশঃ। 

অন্যে তু জলক্রীড়াবতীর্ণতরণীজনলাবণ্যদ্রবস্থন্দরীকৃতনদী বিষয়েয়মুক্তিরিতি 

সহৃদয়াঃ, তত্রাপি চোক্তপ্রকীরেণৈব যৌজনা । যদি বা নদীসম্নিধ ্নীনাবতীর্ঘ- 
যুবতীবিষয়। | সর্বথা তাবদঘিত্বয়মুখেনেয়তি ব্যাপারাদ্ গুণতা ব্যঙ্গ্যস্য । উদাহৃত- 

মিতি। এতচ্চ প্রথমোদ্দ্যোত এব নিরূপিতম্। অন্ুরাগশবস্য চাভিলাষে তদুপরক্তত্ব- 

লক্ষণয়া লাবণ্যশব্দবৎ প্রবৃত্তিরিত্যভিপ্রায়েণাতিরস্কৃতবাচ্যত্বমুক্তম্। তশ্যৈবেতি। 

বা্তমাত্রস্য । রসাদীতি। আদিশব্দেন 'ভাবাদয়ঃ রসবচ্ছবেন প্রয়প্ষিপ্রভৃতয়োং- 

লঙ্কারা উপলক্ষিতাঃ | 

নম্বত্যর্থং প্রধানভূতশ্য রসাদেঃ কথং গুণীভাবঃ গুণীভাবে বা! কথমচারুত্বং ন 
স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যুত হুন্দরতা ভবতীতি প্রসিদ্ধদৃষ্টান্তমুখেন দর্শয়তি--তত্র চেতি। 
রসাবদাগ্লঙ্কারবিষয়ে। এবং বস্তনে৷ রসাঁদেশ্চ গুণীভাবং প্রদর্শযালঙ্কারাত্মনো ংপি 

তৃতীয়স্য ব্যঙ্্যপ্রকা রম্য তং দর্শয়তি__ব্যঙ্যালঙ্কারত্যেতি। উপমাঁদেঃ ॥ ৩৪ | 



তৃতীয়োদৃছ্যোতঃ . ২০৯ 

লাবণ্যসিন্ধুরপরৈব হি কেয়মত্র 
যত্রোৎপলানি শশিনা সহ সম্প-বস্তে। 

- উন্মজ্জতি দ্বিরদকুস্ততটি চ যত্র 
যত্রাপরে কদলিকাণগুমুণালদণ্ডাঃ ॥ 

অতিরস্কতবাচ্যেভ্যোহপি শব্দেভ্যঃ প্রতীয়মানস্ত ব্যঙ্গ্যন্ত -কদাচিদ্বাচ্য- 

প্রাধান্যেন কাব্যচারুত্বাপেক্ষয়। গুণীভাবে সতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা, যথো- 
দাহাতমু_ “অন্রাগবতী সন্ধ্যা ইত্যেবমাদি। তন্ভৈব স্বয়মুক্ত্যা 
প্রকাশীকৃতত্েন গুণীভাবঃ, যথোদাহৃতম্্-__ “সক্কেতকালমনসম্ ইত্যাদি । 
রসাদিরপব্যঙ্গাস্য গুণীভাবো রসবদলঙ্কারে দশিতঃ ; তত্র চ তেষামাঁ- 
ধিকারিকবাক্যাপেক্ষয়া গুনীভাবো বিবহনপ্রবৃত্তভৃত্যান্ুুষায়িরাজবৎ । 

ব্যঙ্গ্যালঙ্কারন্থয গুণীভাবে দীপকাদিবিষরঃ | তথা _ 

প্রসন্নগম্ভীরপদাঃ কাব্যবন্ধাঃ স্ুখাবহাঃ | 
যে চ তেষু প্রকারোহয়মেব যোজ্যঃ স্থমেধসা। ॥ ৩৫ ॥ 

যে চৈতেইপরিমিতন্বরূপা অপি প্রকাশমানাস্তথাবিধার্থরমণীয়াঃ সস্তো 
বিবেকিনাং স্খাবহাঃ কাব্যবন্ধাস্তেযু সব্যেষেবায়ং প্রকারো গুণীভূত- 
ব্যঙ্গ্যো নাম যোজনীয়ঃ | যথাঁ- 

এবং প্রকরিত্রয়স্তাঁপি গুণীভাবং প্রদর্্য বুতরলক্ষ্যব্যাপকতান্েতি দর্শয়িতৃমাহ 

_তথেতি। প্রসন্নানি প্রসাঁদগুণযোগাঁদগভীরাঁণি চ ব্যাঙ্গ্যার্থাক্ষেপকত্বাৎ পদীনি 

যেষু। সুথাবহা ইতি চারুত্বহেতুঃ | তত্রায়মেব প্রকার ইতি ভাবঃ। স্থমেধসেতি । 
যন্ত্েতং প্রকারং তত্র যে'জগ্রিতৃং ন শক্ত স পরমলীকসহৃদয়ভাবনামুক্লিতলোচনো- 
ক্ত্যোপসনীয়ঃ স্যাঁদিতি ভাঘঃ । 

লক্ষ্রীঃ সকলজনাভিলাষভূমি্ঘহিতা । জামাতা হরিঃ যঃ সমস্তভোগাপবর্গদান- 
সততোগিমী | তথা গৃহিগী গঙ্গা যন্যাঃ সমভিলষণীয়ে সর্বন্মিন্ বস্তগ্যপহত উপায়- 

ভাবঃ। অমৃতমূগান্কৌ চ স্থতৌ, অমৃতমিহ বাঁরুণী তেন গঙ্গাক্সানহরিচরণারাধনা- 

ছ্যপাঁয়শতালকায়া লক্্যাশ্চন্দ্রোদয়পাঁনগোষ্ঠ্যুপভোগলক্ষণং মুখ্যং ফলমিতি 
ব্রলোক্যসারভূততা প্রতীয়মান সতী অহো৷ কুটুম্বং মহোঁদধেরিত্যহোশব্দাচ্চ 
গুণীভাবমনূুভবতি ॥ ৩৫ ॥ 

১৪ 
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লচ্ছী ছুহিদা জামাউও হরী তংস ধরিণিআ গা! । 
আমিঅমিঅঙ্কা অ স্থআ অহো কুডুম্বং মহোঅহিণো ॥ 

বাচ্যালঙ্কারবর্গোহয়ং ব্যঙ্গ্যাংশানুগমে সতি |. 
প্রায়েণশৈব পরাং ছায়াং বিভ্ল্পক্ষ্যে নিরীক্ষ্যতে ॥ ৩৬ ॥ 

বাচ্যালঙ্কারবর্গোহয়ং ব্যঙ্গ্যাংশক্ালঙ্কারম্য বন্তমাত্রশ্য বা যথাযোগমনু- 

গমে সতি চ্ছায়াতিশয়ং বিজল্ক্ষণকারৈরেকদেশেন দশিতঃ। সত 
তথারপঃ প্রায়েণ সর্বএব পরীক্ষ্যমাণে। লক্ষ্যে নিরীক্ষ্যতে । তথা হি - 

দীপকসমাসোক্ত্যাদিবদন্যেহপ্যলঙ্কারা: প্রায়েণ ব্যঙ্গ্যালঙ্কারা স্তরবস্তস্তর- 

সংস্পণিনো দৃশ্যান্তে। যতঃ প্রথমং তাবদতিশয়োক্তিগর্ভতা সর্বালঙ্কারেঘু 
শক্যক্রিয়া। কৃতৈব চ সা মহাকবিভিঃ কামপি কাব্যচ্ছবিং পুস্কযতি, 
কথং হাতিশয়যোগিতা স্ববিষয়ৌচিত্যেন ক্রিয়মাণা! সতী কাব্যেনোৎ- 
কর্ষমাবহেৎ। ভামহেনাপ্যতিশযৌোক্তিলক্ষণে যছুক্তম্-_ 

সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থে! বিভাব্যতে । 

যত্বোহস্ত।ং কবিনা কাধ; কোহলঙ্কারোহনয়! বিনা ॥ ইতি 

বং নিরলঙ্কারেযুস্তানতায়াং তুচ্ছতয়ৈব ভাঁসমানমমুণাস্তঃসারেণ কাব্যং পবিত্রী- 

টি সউ রম্যতরত্বমিতি দর্শয়তি-_বাঁচ্যেতি। অংশত্বং গুণ- 
মাত্রত্বম। একদেশেনেতি। একদেশবিবতিরূপকমনেন দশিতমূ। 

তদয়মর্থঃ- একদেশবিবতিরূপকে - 

রাজহংসৈরবীজ্যন্ত শরদৈব সরোন্পাঃ, 

ইত্যত্র হংসাঁনাঁৎ যচ্চামরত্বং প্রতীয়মানং তন্নংপা ইতি বাচ্যের্থে গুণতাং 
প্রাঞ্তমলঙ্কারকারৈর্যাবদেব দশিতং তাবদমুন। দ্বারেণ স্থচিতোহয়ং প্রকার ইত্যর্থঃ | 
অন্তে ত্বেকদেশেন বাচ্যভাগবৈচিত্র্যমাত্রেণেত্যন্থত্িন্রমেব ব্যাচচক্ষিরে ৷ ব্যঙ্গযং 

যদলঙ্কারাত্তরং বন্বন্তরং চ সংস্পৃশস্তি যে স্বাত্মনঃ সংস্কীরায়াশ্রিস্তন্তীতি তে তথা। 

মহাকবিভিরিতি। কাঁলিদাসাদিভিঃ। কাব্যশোভোং পুষ্যতীতি যদুক্তং তত্র 

হেতুমাহ- কথং হীতি। হিশব্ো হেতৌ । অতিশয়যোগিতা কথং নোৎকর্ষমাবহেৎ 

কাব্যে নীস্ত্যেবাসৌ প্রকার ইত্যর্থঃ | স্ববিষয়ে ঘদৌচিত্যং তেন চেদধুদয়স্থিতেন 
তামতিশয়োক্তিং কবিঃ করোতি। যথা! ভট্েন্দুরাজহ্য _ 
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তত্রাতিশয়োক্তিরমলঙ্কারমধিতিষ্ঠতি কবিপ্রতিভাবশাত্তস্ত চারু- 
ত্বাতিশয়যোগোহম্থাস্ত ত্লঙ্কারমাত্রতৈবেতি সর্বালঙ্কারশরীরস্বীকরণ 

যোগ্যত্বেনাভেদোপচারাৎ সৈব সর্বালঙ্কাররূপেত্যয়মেবার্থোইব- 

শাস্তব্যঃ । তম্তাশ্চালক্কারাস্তরসঙ্কীর্ণত্বং কদাচিৎ বাচ্যত্বেন কদাচি- 
দ্যঙ্গ্যত্বেন। ব্যঙ্গ্যত্বমপি কদাচিৎ প্রীধান্যেন কদাচিদ্ “গণভাবেন। 
তত্রাছ্ে পক্ষে বাচ্যালঙ্কারমার্গঃ। দ্বিতীয়ে তু ধ্বনাবস্তর্ভাবঃ। তৃতীয়ে 
তু গুণীভূতব্ঙ্গ্য রূপতা। 

যদ্বিশ্রম্য বিলোকিতেষু বহুশে। নিঃস্থেমনী লোচনে 
যদগীত্রাঁণি দরিদ্রতি প্রতিদিনং লৃনাজিনীনালবৎ। 

“ দূর্ধাকা গুবিড়ম্বকশ্চ নিবিড়ে। যৎপাপ্তিমা গণ্ডয়োঃ 

কষে যূনি সযৌবনান্থ বনিতান্বেষৈব বেষস্থিতিঃ ॥ 
অত্র হি ভগবতো ম্মথবপুষঃ সৌভাগ্যবিষয়ঃ সম্ভাব্যত এবায়মতিশয় ইতি 

তৎকাব্যে লোৌকোত্তরৈব শোভোল্পসতি। অনৌচিত্যেন তু শোভা লীয়েত এব 
যথা- 

অল্পং নিমিতমাঁকাশমনীলোচ্যৈব বেধসা । 
ইদমেবংবিধং ভাবি ভবত্যাঃ শুনজংস্তণম্ ॥ ইতি ॥ 

ননতিশয়োক্তিঃ সর্বালঙ্কারেষু ব্যঙ্যতয়ান্তর্লানৈব্যস্ত ইতি যছুক্তং তৎ কথম্? 
যতে। ভামহোঁংতিশয়োক্তিৎ সর্বালঙ্কারপাঁমাহ্যারূপাঁমবাঁদীৎ। স চ সানান্তং শব্দা- 

দ্বিশেষপ্রতীতেঃ পৃথগ.ভূততয়া পশ্চাস্তনত্বেন চকাস্তীতি কধমস্থ ব্যঙ্গ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ 
-_ভামহেনেতি । ভাঁমহেনাঁপি যছুক্তং তত্রায়মেবার্ধোইবগন্তব্য ইতি দুরেণ সম্বন্ধ: । 

কিং তদছুক্তম্-' নৈবেতি। যাঁতিশয়োক্তির্ক্ষিত৷ সৈব সর্বা বক্রোক্তিরলঙ্কার- 
প্রকারঃ সর্বঃ | | 

বক্রাভিধেয়শব্বোক্তিরিষ্টা বাঁচামলম্কতিঃ | 
ইতি বচনাঁৎ। শব্ন্ত হি বক্রতা অভিথেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণা- 

বস্থানমিত্যয়মেবাঁসাবলঙ্কারস্যভাবঃ ; লোকোত্তরতৈব চাঁতিশয়ঃ, তেনাতিশয়োক্তিঃ 

সর্বালঙ্কীরসামান্তম্। তথা হি--অনয়। অতিশয়োক্ত্যা, অর্থঃ সকলজনোপভোগ- 
পুরানীকৃতোইপি বিচিত্রতয়া ভাব্যতে ৷ তথা প্রমোদোগ্ভানাদ্দিঃ বিভাবতাং নীয়তে । 
'বিশেষেশ চ ভাব্যতে রসমম্বীক্রিয়তে, ইতি তাবত্তেনোক্তং তত্র কোধসাবর্থ 
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অয়ং চ প্রকারোইন্যেযামপ্যলঙ্কারাণামস্ত্ি, তেষাং তু ন সর্ববিষয়ঃ। 

অতিশয়োক্তেস্ত সর্বালস্কারবিষয়োহপি সম্ভবতীত্যয়ং বিশেষঃ |, যেষু, 

চালস্কারেষু সাদৃশ্টমুখেন তত্বপ্রতিলস্ত যথা! বূপকোপমাতুল্যযোগিতা- 
নিদর্শনাদিষু তেষু গম্যনানধর্মমুখেনৈব যৎ সাদৃশ্যং তদেব শোভাতি- 
শয়শালি ভবতীতি তে সর্বেইপি চারুত্বাতিশয়যোগিনঃ সন্তে। গুণীভূত- 
ব্যঙ্গ্যস্যৈব বিষয়াঃ। সমাসোক্ত্যাক্ষেপপর্যায়োক্তাদিষু তু গম্যমানাংশা- 
বিনাভাবেনৈব তত্বব্যবস্থানাদ্ গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা নিবিববাদেব। তত্র চ 
গুণীভূতবাঙ্গ্যতায়ামলঙ্কারাণাং কেধাঞ্চিদলঙ্কীরবিশেষগর্ভতায়াং নিয়মঃ। 
যথা ব্যাজস্তুতেঃ প্রেয়োলঙ্কারগর্ভত্বে। কেধাঞ্চিদলঙ্কারমা ত্রগর্ভতায়াং 

নিয়মঃ | যথা সন্দেহাদীনামুপমাগর্ভত্বে । কেধাঞ্চিদলঙ্কারাণাং পরস্পর- 
গর্ভতাপি সম্ভবতি। যথা দীপকোপময়োঃ। তত্র দীপকষুপমাগর্ভত্বেন 
প্রসিদ্ধম। উপমাঁপি কদাচিদ্দীপকচ্ছায়ানুযায়িনী | যথা মালোপমা। 
তথা হি (প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপ ইত্যাদৌ ক্ফুটেব দীপকচ্ছায়া 
লক্ষ্যতে । 

ইত্যত্রাহ-অভেদোপচারাঁৎ সৈব সর্বালঙ্কাররূপেতি । উপচারে নিমিতমাহ_ 
সর্বালঙ্কারেতি । উপচারে প্রয়ৌজনমাহ-_ অতিশয়োক্তিরিত্যাদিন! অলঙ্কারমাত্র- 

তৈবেত্যন্তেন। মুখ্যার্থবাধো২প্যত্রৈব দশিতঃ কবিপ্রতিভাবশাদিত্যাদিন] | 
অয়ং ভাবঃ-যদি তাবদতিশয়োক্তেঃ সবীলঙ্কারেষু সামান্তরূপতা সা তহি 

তাদাত্ম্যপর্যবসায়িনীতি তদ্ব্যতিরিক্তো৷ নৈবাঁলঙ্কারো দৃশ্ঠত ইতি কবিপ্রতিভানং ন 
সত্রাপেক্ষণীয়ং শ্যাৎ। অলঙ্কারমাত্রং চন কিঞ্চিদ্ দৃশ্তেত। অথ সা কাব্যজীবিত- 

ত্বেনেথং বিবক্ষিতা, তথাপ্যনৌচিত্যেনীপি নিবধ্যমানা তথা স্যাৎ। ওটিত্যবতো 
জীবিতমিতি চে ওচিত্যনিবঙ্ধনং রসভাবাদিমুক্ত] নান্তৎ কিঞ্চিদস্তীতি তদেবন্তর্যামি- 
মুখ্যং জীবিতমিত্যত্যুপগন্তব্যং ন তু সা। এতেন যথান্থঃ কেচিৎ--ওচিত্যঘটিত- 
স্ন্দরশব্যার্থময়ে কাবে) কিমন্তেন ধ্বনিনা ত্ভুতেনেতি তে স্ববচনমেব ধবনিসাঁবা- 
'ভ্যুপগমসাক্ষিভৃতং মন্যমানাঃ প্রত্যুক্তাঃ ৷ ততস্ান্ুখ্যার্থবাধাছুপচারে চ নিমিত্ত- 

প্রয়োজনসভাবাঁদভেদোপচার এবায়ম। ততশ্চোপপন্নমতিশয়োকেব্যঙ্গযত্বমিতি | 

যছুক্তমলঙ্কারান্তরত্বীকরণং তদেব ব্রিধা বিভজতে -তস্যাশ্চেতি। বাচ্যত্বেনেতি। 
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তদেবং ব্যঙ্গ্যাংশসংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়যোগিনেো! বপকাদয়ো- 

ইলক্কারাঃ সর্বএব গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্ত মার্গঃ। গুণনীভূতব্যঙ্গ্যত্ব্থ তেষাং 
তথাজাতীয়ানাং সর্বেষামেবোক্তানুক্তানাং সামান্তম্। তন্লক্ষণে সর্ব 
এবৈতে স্মুলক্ষিতা ভবস্তি। একৈকস্ত স্বরূপবিশেষকথনেন তু 

সামান্তলক্ষণরহিতেন প্রতিপাদপাঠেনেব শব্দা ন শক্যন্তে তত্বতো 
নিজ্ঞতুম্, আনস্ত্যাৎ। অনস্তা হি বাণ্িকপ্লাস্তৎপ্রকারা এব চালঙ্কারাঃ। 

গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্ত চ প্রকারান্তরেণাপি ব্যাঙ্গযার্থান্থগমলক্ষণেন বিষয়ত্ব 
মস্ত্যেব । তদয়ং ধ্বনিনিষ্যন্দরূপে। দ্বিতীয়োহুপি মহাকবিবিষয়োহতি- 

'মণীয়ো লক্ষণীয়ঃ সম্গদয়ৈঃ | সবথা নাস্ত্যেব সহৃদয়হৃদয়হারিণঃ 

কাব্যস্ত স প্রকারো যত্র ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শেন সৌভাগ্যম। তদিদং 

কাব্যরহস্তং পরমিতি স্ুরিভিরাবনীয়ম্। 

মুখ্য মহাকবিগিরামলঙ্কৃতিভূতামপি | 

প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভূষা লঙ্জেব যোষিতাম্ ॥ ৩৭ ॥ 
অনয়] স্ুপ্রসিদ্ধোহপ্যর্থ কিমপি কামনীয়কমানীয়তে । তছ্যথা 

বিশ্রস্তোথা মন্মথাজ্ভাবিধানে যে ষুগ্ধাক্ষ্যাঃ কেহপি লীলাবিশেষাঃ | 
অক্ষুণ্নান্তে চেতসা৷ কেবলেন স্থিত্বৈকান্তে সম্তৃতং ভাবনীয়াঃ ॥ 

ইত্যত্র কেহগীত্যনেন পদেন বাচ্যমস্পষ্টমভিদধতা প্রতীয়মানং বস্তক্রিষ্ট- 

মনন্তমর্পয়তা ক ছায়া নোপপাদিতা!। 

সাঁপি বাঁচ্যা ভবতি। যথা--“অপরৈব হি কেয়মত্র' ইতি। অত্র রূপকেংপ্যতিশয়ং 

শব্স্পূগেব | অন্য ত্রেবিধ্যস্য বিষয়বিভাগমাহ--তত্রেতি। তেষু প্রকারেষু মধ্যে 
যআছ্ঃ প্রকারস্তত্মিন্ | : 

নম্বতিশয়োক্তিরেব চেদেবস্তৃতা তৎ কিমপেক্ষয় প্রথমং তাঁদদিতি ক্রমঃ স্ুচিত 
ইত্যাশঙ্ক্যাহ-অয়ং চেতি। যোহইতিশয়োক্তৌ নিরূপিতোইলঙ্কারাত্তরেইপ্যনু- 

প্রবেশীত্রকঃ | নন্বেবমপি প্রথমমিতি কেনাশয়েনো ক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ_- তেষামিতি। 
এবমলঙ্কারেযু তাবদ্যঙ্গ্যস্পর্শোইস্তীত্যুক্ত্যা তত্র কিং ব্যঙ্থ্যত্বেন ভাঁতীতি বিভাগং 
ব্যুৎপাদয়তি-যেষু চেতি। রূপকাদীনাং পূর্বমেবোক্তৎ স্বরূপম্। নিদর্শনায়াস্ত 

“ক্কিয়য়ৈব তদর্থস্য বিশিষ্টন্ঠোপদর্শনম্ । ইষ্টা নিদর্শনে'তি । উদাহরণম্_ 
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অয়ং মন্দঘ্যতিা স্বানস্তং প্রতি যিযাসতি। 

উদয়ং পতনীয়েতি শ্রীমতো৷ বোধয়ন্রাঁন্॥ 
প্রেয়োলক্কারেতি। চাটুপর্যবসায়িত্বাস্তস্যাঃ। সা চোঁদীহতৈব দ্বিতীয়োদ্দ্যোতেই- 

ক্বাভিঃ। উপমাগর্ভত্ব ইত্যুপমাঁশব্দেন সর্ব এব তদ্বিশেষা রূপকাদয়ঃ, অথবৌপম্যং 

সর্বসামান্তমিতি তেন সর্বমাক্ষিপ্তমেব | স্ফুটেবেতি। “তয়া স পুতশ্চ বিভূষিতশ্চ' 

ইত্যেতেন দীপস্থানীয়েন দীপনাদ্দীপকমত্রানুপ্রবিষ্টং প্রতীয়মানতয়া, সাঁধারণধর্মীভি- 
ধানং হোতদুপমায়াং স্পষ্টেনাভিধাপ্রকারেণৈব | তথাজাতীয়ানখমিতি | চারুত্বাতি- 

শয়বতামিত্যর্থঃ | সুলক্ষিতা ইতি যৎ কিলৈষাং তদিনিমুক্তং রূপং ন তৎকাঁব্যেই- 
ভ্যর্থনীয়মূ। উপমা হি “যথ! গৌন্তথা। গবয়ঃ ইতি। রূপকং “খলেবালী যৃপ” ইতি। 
প্লেষঃ দির্বচনেইচী”তি তন্্রাত্মকঃ | যথাসংখ্যং 'তুদীশলাতুরে'তি । “দীপকং গামশ্বম্ঃ 
ইতি। সসন্দেহঃ “স্থাণুর্ব স্তাৎ” ইতি। অপহচুতিঃ “নেদং রজতম্ ইতি। পর্যায়োক্তং 
“পীনো দিবা নাত্তি ইতি | তুল্যযোৌগিতা “স্থাধেবারিচ্চ' ইতি । অগ্রস্ততপ্রশংসা' 

সর্বাণি জ্ঞীপকানি, যথ। পদসংজ্ঞায়ামন্তবচনম্- “অন্থাত্র সংজ্ঞাবিধো প্রত্যয়গ্রহণে 

তদন্তবিধিন” ইতি। আক্ষেপশ্চোভয়ত্র বিভাঁষণস্থ বিকক্পীতআ্রকবিশেষা ভিধিৎসয়া" 
ই্টশ্যাঁপি বিধেঃ পূর্বং নিষেধনাৎ প্রতিষেধেন সমীরুত ইতি স্যায়াংৎ। অতিশয়োক্তিঃ 
'সমুদ্রঃ কুপ্ডিকা? বিন্ধ্যো বদ্ধিতবা নর্কবত্ম্ণীগৃহীৎ, ইতি এবমম্যৎ | 

ন চৈবমাদি কাব্যোপযোগীতি, গুণীভূতব্যঙ্গ্যাতৈবাত্রীলঙ্কারতায়াং মর্মভূতা' 

লক্ষিতাঃ তান্ সুষ্ঠু লক্ষয়তি ৷ যয়া স্থপূর্ণৎ কৃত্বা লক্ষিতাঃ সংগৃহীতা৷ ভবস্তি, অন্ত 
ত্ববশ্ঠমব্যাপ্চির্ভবেৎ। তদাহ-_ একৈকস্তেতি। ন চাঁতিশয়োক্তিবক্রোক্ত্যপমাদীনাং 
সামান্তরূপত্বং চারুতাহীনানামুপপদ্যতে, চাঁরুতা চৈতদায়তেত্যেতদেব গুণীভূতব্যঙ্যত্বং 
সামান্তলক্ষণম্। ব্য্গ্যস্য চ চারুত্বং রসাভিব্যক্তিযোগ্যতাস্বকমূ, রসশ্য স্বাত্মনৈব, 
বিশ্রান্তিধায় আনন্দাত্মকত্বমিতি নানবস্থা কাচিদ্িতি তাৎপর্যমূ। অনন্তা হীতি। 
প্রথমোদ্ধ্যোত এব ব্যাখ্যাতমেতৎ “বাগ্থিকল্পানামানত্তযাৎ ইত্যত্রান্তরে | 

নন্ু সর্বেষলঙ্কারেষু নালঙ্কারাত্তরং ব্যঙ্গ্যং চকাস্তি; তত কথং গুণীভূতব্যঙ্গ্যেন 

লক্ষিতেন সর্বেষাঁং সংগ্রহঃ । মৈবম্$ বস্তমাত্রং বা রসো বা ব্যঙ্গ্য. সদৃগুণীতভৃতং 

ভবিষ্কৃতি তদেবাহ--গুণীতৃতবযদ্যস্য চেতি। প্রকারান্তরেণ বস্তরসাস্নোপলক্ষিতম্য। 

দি বেখমবতরণিক1- নন্তু গুণীভূতব্যঙ্গ্ে নালঙ্কার1 যদি লক্ষিতাস্তহি লক্ষণং 
বক্তব্য কিমিতি নোক্তমিত্যাশঙ্কাহ _ গুণীভূৃতেতি | বিষয়ত্বমিতি লক্ষণীয়ত্বমিতি 

যাবৎ। কেন লক্গনীয়ত্বং ধবনিব্যতিরিক্তো যঃ প্রকারে বাঙ্গ্যত্বেনার্ধান্ছগমো নাঁম, 



তৃতীয়োদভোতঃ ২১৫ 

অর্থীস্তরগতিঃ কাক্কা যা চৈষা পরিদৃশ্যতে । 
সা ব্যঙ্্যস্ত গুণশীভাবে প্রকারমিমমাশ্রিতা ॥ ৩৮ ॥ 

যা! চৈষ! কাকা? কষচিদর্থাস্তরপ্র তীতিদৃশ্ঠিতে সা ব্যঙ্গ ধর্ত গুণীভাবে 
সতি গুণীভূতাব্যজলক্ষণং কাব্যপ্রভেদমা শ্রয়তে । যথা -স্বস্থা ভবস্তি 
ময়ি জীবতি ধার্তারাষ্ট্রায । যথা বা 

আম অসইও পরম পইববএণ তুএ মলিণিঅং সীলম্। 

কিং উপ জণস্স জাঅ ব্ব চন্দিলং তং ণ কামেমো ॥ 

তেব লক্ষণৎ তেনেত্যর্ঘঃ | ব্যঙ্গ্যে লক্ষিতে তদৃগুনীভাবে চ নিরূপিতে কিমন্যদস্য 

লক্ষণং ক্রিয়তাঁমিতি তাৎপর্যম্। এবং 'কাব্যস্তাত্মা ধবনিঃ, ইতি নির্বান্বোপসংহরতি-_ 
তদয়মিত্যাদিনা সৌভাগ্যমিত্যন্তেন। যৎ প্রাগুক্ত সকলসৎকবিকাব্যেপনিষডূত- 
মিতি তন্ন প্রতারণমাব্রমর্থবাদরূপং মন্তব্যমিতি দর্শয়িতুম- তদিদমিতি | ৩৬ ॥ 

মুখ্য ভূষেতি | অলগ্কতিভূতামপিশব্াদলঙ্কারশুন্যানীমপীত্যর্থ;ঃ | প্রতীয়মান- 
কৃতা ছায়া শোভা, সা চ লজ্জাসদূর্শী গোপনাসারসৌন্দর্যপ্রীণত্বাৎ । অলঙ্কারধারিণী- 
নামপি নায়িকানাং লজ্জা মুব্যং ভূষণম্। প্রতীয়মান! ছায়া অন্তর্মদনোত্েদজহদয়- 
সৌন্দর্যরূপা যয়া, লঙ্জা হাস্তরুত্তিন্মান্মথবিকারজুগোপয্িষারূপা মদনবিজস্তৈব। 
বীতরাগাণাং যতীনাং কৌপীনাপসারণেইপি ত্রপাঁকলঙ্কাদর্শশাৎ । তথা হি কম্তাপি 

কবেঃ-_“কুরগীবাঙ্গানি” ইত্যাদি শ্লোকঃ। তথা প্রতীয়মানন্থয প্রিয়তমাভিলাষানু- 
নাথনমানপ্রভৃতেঃ ছায়া কান্তিঃ যথা । শৃঙ্গাররসতরঙ্গিণী হি লঙ্জাবরুদ্ধ৷ নির্ভরতয়। 

তাস্তান্ বিলাসাক্্েব্রগাত্রবিকীরপরম্পরারূপান্ প্রন্থুত ইতি গোপনাসারসৌন্দর্য- 
লজ্জাবিজস্তিতমেতদিতি ভাবঃ । 

বিঅন্তেতি। মন্মথাচার্ষেণ ত্রিভৃবনবন্দ্যমানশীসনেন অতএব লঙ্জাসাধ্বসধবংসিন। 

দৃত্তা যেয়মলজ্যনীয়াজ্ঞা তদনুষ্ঠীনেইবশ্যকর্তব্যে সতি সাধবসলজ্জযত্যাগেন বিঅস্ত- 

সম্ভোগকালোপনতাঃ, মুগ্ধাক্ষ্যা ইতি অরুতকসম্ভোগপরিভাবনো চিতদৃষ্টিপ্রসর- 
পবিত্রিত যেইন্ে বিলাঁসা৷ গাব্রনেত্রবিকারাঃ, অত এবাক্ষুগ্নাঃ । নবনবরূপতয়া 

প্রতিক্ষণযুন্মিষস্তস্তে, কেবলেনাস্থত্রাব্যগ্রেণৈকান্তীবস্থানপুর্বং সবেন্দ্িয়োপসংহারেণ 
ভীবয়িতুং শক্যা অর্থ উচিতাঃ। যতঃ কে২পি নান্যেনোপায়েন শক্যনিরূপণাঃ ॥ ৩৭ ॥ 

গুণীভূতব্যঙ্যস্যোদাহ্রণান্তয়মাহ _অর্থান্তরেতি। “কক লৌল্যে” ইত্যস্য ধাতোঃ 

কাঁকুশবঃ| তত্র হি সাকাজ্ষনিরাকাজ্কাদিক্রমেণ পঠ্যমানোইহসে শবঃ প্রকৃতার্থাতি- 
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শবশক্তিরেব হি স্বাভিধেয়সামর্ধ্যাক্ষিপ্তকাকুসহায়া সত্যর্থবিশেষপ্রাতি- 

পত্তিহেতুর্ন কাকুমাত্রম্। বিষয়াস্তরে স্বেচ্ছাকৃতাৎ কাকুমাত্রাত্ত্থা- 

বিধার্থপ্রতিপত্ত্যসম্ভবাৎ। স চার্চ; কাকুবিশেষসহায়শব্দব্যাপারোপা- 

বূঢোহপ্যর্থসামর্থ্যলভ্য ইতি ব্যঙ্গ্যরূপ এব। বাচকত্বান্থুগমেনৈব তু 
যদা তদ্দিশিষ্টবাচ্যপ্রতীতিস্তদা গুণীভূতব্যঙ্গ্যতয়া তথাবিধার্থছ্যোতিনঃ 
কাব্যস্ত ব্যপদেশঃ । ব্যঙ্গযবিশিষ্টবাচ্যাভিধায়িনে৷ হি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতম্। 

প্রভেদস্তাস্ত বিষয়ে! যশ্চ যুক্ত্য। প্রতীয়তে। 
বিধাতব্য। সহ্ৃদয়ৈ নন তত্র ধবনিযোজনা ॥ ৩৯ ॥ 

সঙ্কীর্ণো হি কশ্চিদ্ ধ্বনেগু নীভূতব্যঙ্যস্ত চ লক্ষ্যে দৃশ্যতে মার্গঃ | 
তত্র যস্ত যুক্তিসহায়তা তত্র তেন ব্যপদেশঃ কর্তব্যঃ | স সর্বত্র ধ্বনি 
রাগিণা ভবিতব্যম্। যথা -_ 

পত্যুঃ শিরশ্ন্দ্রকলামনেন স্পৃশেতি সখ্য! পরিহাসপূর্বম্। 
সা রঞ্জযিত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥ 

রিক্তমপি বাঞ্চতীতি লৌল্যমস্থাভিধীয়তে | যদি বা ঈষদর্থে কুশবস্তস্ত কাঁদেশঃ | 

তেন হদয়স্থবস্ত প্রতীতেরীষভূমিঃ কাকুঃ তয়! যাহ্থাত্তরগতিঃ স কাব্যবিশেষ ইমং 
গুণীভূতব্যন্ধ্য প্রকারমীশ্রিতঃ ৷ অন্র হেতুরধঙ্গযস্য তত্র গুণীভাব এব ভবতি। অর্থা- 

স্তরগতিশব্দেনীত্র কাব্যমেবোঁচ্যতে । ন তু প্রতীতেরত্র গুণীভূতব্যঙ্গযত্ব বক্তব্যং, 

প্রতীতিদ্বারেণ বা কাব্যস্ত নিরূপিতম্। 

অন্তে ত্বাহুঃ--বান্গ্যস্থ গুণীভাবো ইয়ং প্রকারঃ অন্থ! তু তত্রাপি ধবনিত্বমেবেতি। 

তচ্চাৎ; কারুপ্রয়োগে সর্বত্র শবস্পৃ্টত্বেন বান্গযস্যোন্সীলিতন্তাপি গুণীভাবাৎ, 
কাকুহি শব্দশ্যৈব কশ্চিদ্বন্মাস্তেন স্পৃষ্টং “গোঁপ্যৈবং গদিতঃ সলেশম্* ইতি, “হুসঙ্েত্রা- 

পিতাকুতম্* ইতিবচ্ছব্দেনৈবা নুগৃহীতম্। অতএব “ভম ধম্মিঅ” ইত্যাদৌ কাকুযোজনে 

গুনীভূৃতব্যঙ্গ্যতৈব ব্যক্তোক্তত্বেন তদাভিমানাল্লোকস্য | স্বস্থা ইতি, তবস্তি ইতি, 
ময়ি জীবতি ইতি, ধাত্তরাষ্্৷ ইতি চ সাকাজ্জদীপ্তগগ্দদতারপ্রশমনোদ্দীপনচিত্রিত৷ 

কাকুরসম্তভাব্যোহয়মর্থোইত্যর্থমহুচিতশ্চেত্যমুৎ ব্যঙ্গ্যমর্থ, স্পূশত্তী তেনৈবোপরুতা 
সতী ক্রোধানুভাবরূপতাং ব্যঙ্য্যোপস্কৃতশ্ত বাচ্যন্যৈবাঁধত্তে। আমেতি। 
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যথা চ- 

প্রাধচ্ছতোচ্চৈঃ কুন্থমানি মানিনী বিপক্ষগোত্রং 
দয়িতেন লম্তিতা । 

ন কিঞ্চিদচে চরণেন কেবলং লিলেখ 
বাম্পাকুললোচনা ,ভুবম্ ॥ 

ইত্যএ নির্চনং জঘান” “ন কিঞ্চিদুচে” ইতি প্রতিষেধমুখেন 
ব্যঙ্গযস্া্থস্তোক্ত্যা কিঞ্চিদ্বিষয়ীকৃতত্বাদ্ গুনীভাব এব শোভতে। যদা 

আম অসত্য: উপরম পতিব্রতে ন ত্বয়া মলিনিতং শীলম্ । 
কিং পুনর্জনন্ত জায়েব নাপিতং তং ন কাময়ামহে ॥ 

ইতিচ্ছাঁয়া। আম অসত্যে ভবামঃ ইত্যভ্যপগমকাকুঃ সাকাজ্ফোপহাসা। উপরমেতি 
নিরাঁকাজ্ষতয়া সুচনগর্ভ৷ | পতিব্রতে ইতি দীপ্তম্মিতষোগিনী | ন ত্বয়। মলিনিতং 

শীলমিতি সগদগদাকাঁজ্ষা। কিং পুনর্জনস্য জায়েব মন্মান্ধীরুতা।, চন্দিলং নাঁপিত- 

মিতি পাঁমরপ্রক্ৃতিং ন কাময়ামহে ইতি নিরাকাজ্ষগদগপোপহাসগর্ভা। এষা হি 
কয়াচিন্নীপিতান্ুরক্তয়া কুলবধবা দৃষ্টাবিনয়ায়া উপহাস্যমীনায়াঃ প্রত্যুপহাঁসাবেশ- 

গর্ভোক্তিঃ কাকুপ্রধানৈবেতি। গুণীভাঁবং দর্শয়িতুং শব্স্পৃষ্টতাঁং তাবৎ সাধয়তি-_ 
শন্ঘশক্তিরেবেত্যাদিনা । নন্বেবং ব্যঙ্গ্যত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ-স চেতি। অধুনা 

গুণীতাবং দর্শয়তি _ বাঁচকত্বেতি | বাঁচকত্বেইনুগমো গুণত্বং ব্যঙ্গ্যব্যঞকভাবস্য ব্যঙ্গ্য- 

বিশিষ্টবাচ্যপ্রতীত্যা তত্রেব কাব্যস্য প্রকাশকত্বং কল্প্যতে ; তেন চ তথা ব্যপদেশ 

ইতি কাকুযোজনায়াং সর্বত্র গুণীভৃতব্যঙ্গ্যতৈব | অত এব “মথ.ীমি কৌরবশতং সমরে 
ন কোপা ইত্যাদৌ বিপরীতলক্ষণাং য আহ্ৃস্তে ন সম্যকৃপরামমৃশ্ঃ | যতোইত্রো- 
চচারণকাঁল এব “ন কোপাৎ ইতি দীপ্ততারগদগদসাকাঁঙক্ষককুবলান্রিষেধস্থয 

নিষিধ্যমানতয়ৈব যুধিষ্টিরাভিমতসন্ধিমা্গাক্ষমারূপত্বাভিপ্রায়েণ প্রতিপত্তিরিতি মুখ্যা- 
বাঁধাগ্ন্ুসরণবিদ্বীভাবাৎ কো লক্ষণায়! অবকাশ: “দর্শে যজেত' ইত্যত্র তু তথা- 

বিধকা্কাছ্যপায়া স্তরাভাবাস্ভবতু বিপরীতলক্ষণ। ইত্যলমবান্তরেণ বন্তনা ॥ ৩৮ | 

অধুন। সঙ্কীর্ণঃ বিষয়ং বিভজতে - প্রভেদস্যেতি | যুক্ত্যেতি। চাঁরুত্বপ্রতীতিরে- 

বাত্র যুক্তিঃ। পত্যুরিতি। অনেনেতি। অলক্তকোপরক্তস্য হি চন্দ্রমসঃ পরভাঁগ- 

লাভোইনবরতপাদপতনপ্রসাদনৈবিনা ন পত্যুর্বটিতি যখেষ্টানুবতিন্যা৷ ভাব্যমিতি 

চোপদেশঃ ৷ শিরোধূতা যা চন্দ্রকল৷ তাঁমপি পরিভবেতি সপত্বী লোকাঁপজয় উক্তঃ। 
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বক্রোক্তিং বিনা ব্যঙ্গ্যোহর্থস্তাৎপর্ষেণ প্রতীয়তে তদ1 তন্য প্রাধান্যম্।' 
যথা “এবং বাদিনি দেবর্ষো” ইত্যাদৌ। ইহ পুনরুক্তিরঙ্গ্যান্তীতি বাচ্য- 
স্যাপি প্রীধান্যম্। তন্মান্নাত্রানুরণন রূপব্যঙ্গ্যধবনিব্যপদেশো বিধেয়ঃ | 

প্রকারোহয়ং গুণীভূতব্যঙ্গ্যোহপি ধ্বনিরূপতাম্। 
ধত্তে রসাদিতাৎপর্ষপর্ধযালোচনয়া পুনঃ ॥ ৪০ ॥ 

গুণীভূতব্যঙ্গ্যোইপি কাব্যপ্রকারো৷ রসভাবাদিতাৎপর্যীলোচনে 
পুনধ্বনিরেব সম্পদ্তে । যথাত্রৈবানস্তরোদাহ্ৃতে শ্লোকছয়ে । 

যথা চ-_ 
দুরারাধা রাঁধা স্থভগ যদনেনাপি মুজত- 

স্তবৈতৎ প্রাণেশজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্ ॥ 
কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈধিরম হে 

ক্রিয়াৎকল্যাণং বে! হরিরনুনয়ঘ্েবযুদিতঃ ॥ 

এবং স্থিতে চ "্যকারে! হায়মেব ইত্যাদিশ্লোকনিনিষ্টানাং পদানাং 

ব্যঙ্গ্য বিশিষ্টবাচ্যপ্রতিপাদনেহপ্যেতদ্বাক্যার্থিভূতরসাপেক্ষয়া ব্যঞ্জকত্ব- 
০ 

নির্চনমিভি । অনেন লঙ্জীবহিথহর্ষের্ধ্যাসাঁধবসসৌভাগ্যাভিমান প্রভৃতি যছ্য পি 
ধন্যাতে, তথাপি তন্নির্বচনশব্দার্ঘস্য কুমারীজনোচিতস্তাপ্রতিপত্তিলক্ষণন্তার্থস্যোপস্কীর- 

কতাং কেবলমাচরতি । উপদ্কতন্তবর্থঃ শৃঙ্গারাজতামেতীতি 1 

প্রাষচ্ছতেতি | উচ্চৈরিতি । উচ্চৈর্যানি কুহুমানি কান্তয়! স্বয়ং গ্রহীতুমশক্য- 

ত্বাগ্াঁচিতানীত্যর্থঃ। অত্মদ্ুপাধ্যায়াস্ত হছ্যতমানি পুষ্পাঁণি অনুকে, গৃহাণ গৃহাণেত্যু- 
চৈৈস্তারত্বরেণদরা তিশয়ার্থং প্ষযচ্ছতা । অতএব লম্তিতেতি। ন কিঞ্চিদিতি। 

এবংবিধেষু শূঙ্গারাবসরেষু তামেবায়ং স্মরতীতি মানপ্রদর্শনমেবাত্র ন ধুক্তমিতি 
সাঁতিশয়মন্য্যসম্ভারে ব্যঙ্গযবচননিষেধশ্যৈব বাচ্যস্য সংস্কারঃ | তর্দক্ষ্যতি-উক্তি- 

ভরঙ্গ্যাম্তীতি। তন্যেতি ব্যঙ্গ্স্য । ইহেতি পত্যুরিত্যাদৌ ৷ বাচ্যস্যাপীতি । অপি- 

শব্দো ভিন্নক্রমঃ | প্রাধান্তমপি ভবতি বাচ্যস্ত, রসাছপেক্ষয়] তু গুণতাপীত্যর্ঘঃ | 
অতএবো1পসংহারে ধ্বনিশবস্য বিশেষণমুক্তমূ ॥ ৩৯ ॥ 

এতদেব নির্বাহয়ন্ কাব্যত্বত্বং ধবনেরেব পরিদীপয়তি-- প্রকার ইতি। হ্লোকদ্য় 

ইতি তুল্যচ্ছায়ং যদুদহৃতং পত্যুরিত্যাদি তত্রেতি, দয়শব্াদেবংবাদিনীত্যস্ানব- 
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মুক্তম। ন তেষাং পদানামর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যধবনিভ্রমো বিধাতব্যঃ, 
বিবক্ষিতবাচ্যত্বাত্েষাম্। তেষু হি ব্যঙ্গ্যবি শিষ্টত্বং বাচ্যন্ত প্রতীয়তে 
ন তু ব্যঙ্গ্যরূপপরিণতত্বম। তক্মাদ্বাক্যং তত্র ধ্বনিং, পদানি তু গুণী- 
ভূতব্যঙ্গ্যানি। ন চ কেবলং গুণীভূতব্যঙ্জযন্যেব পদাশ্যলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গয 
ধ্বনেব্যঞ্জকানি যাবদর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যানি ধ্বনিপ্রভেদরূপাণ্যপি। 
যথাত্রৈব শ্লোকে রাবণ ইত্যস্ত প্রভেদাস্তররূপব্যঞ্জকত্বম্। যত্র তু বাক্যে 
রসাদিতাৎপর্যং নাস্তি গুণীভূতব্য্গ্যৈঃ পদৈরুদ্ভাসিতেইপি তত্র গুণীভূত- 
খ্যঙ্গযতৈব সমুদায়ধর্ম;। যথা_ 

রাজানমপি সেবস্তে বিষমমপুপযুগ্ততে । 
রমস্তে চ সহ স্ত্রীভিঃ কুশলাঃ খলু মানবাঃ ॥ 

ইত্যাদৌ। বাচ্যব্যঙয়োঃ প্রাধান্যাপ্রাধান্তবিবেকে পরঃ প্রযত্বো 
বিধাতব্যঃ, যেন ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গযয়োরলঙ্কারাণাং চাসঙ্কীর্ণো বিষয় এব 
সুজ্ঞাতো ভবতি। অন্যথা তু প্রসিদ্ধালঙ্কারবিষয় এব ব্যামোহঃ 
প্রবর্ততে। যথা _ 

কাশঃ | ছুরারাঁধেতি। অকাঁরণকুপিতা পাঁদপতিতে ময়ি ন প্রসীদসি অহো 

দূরারাধাসি মা রোদীরিত্যক্তিপূর্বং প্রিয়তমেইশ্াণি মার্জয়তি ইয়মস্যা অভ্যুপগম- 

গর্ভোক্তিঃ | প্রিয়য়া যঃ ্বসভ্ভোগভৃষণবিহীনঃ ক্ষণমপি মোক্ত,ং ন পার্যসে । অনেনা- 
পীতি। পশ্ঠেদং প্রত্যক্ষেণেত্যর্থঃ ৷ তদেব চ যদেবমাঁদূতং যৎ লজ্জীদিত্যগেনাপ্যেবং 

ধার্যতে । মৃজত ইত্যনেন হি প্রত্যুত শ্োতঃসহশ্রবাহী বাঁম্পো ভবতি। ইয়চ্চ ত্বং 
হতচেতনো যন্সাঁং বিস্বত্য তামেব কুপিতাং মন্যসে | অন্তথা কথমেবং কুর্যাঁঃ | 

পতিতমিতি | গত ইদানীং রোদনবকাশোইপীত্যর্থ: ৷ যদি তৃচ্যতে ইয়তাপ্যাদরেণ 
কিম্সিতি কোপং ন মুশ্চসি, তত কিং ক্রিয়তে কঠোরস্বভাবং স্ত্রীচেতঃ। স্ত্রীতি হি 
প্রেমাছ্যযেোগণঘস্তবিশেষমাত্রমেতৎ ১ তশ্য চৈষ স্বভাবঃ, আত্মনি চৈতৎ--স্কুমারহাদয়া 

যোধিত ইতি ন কিঞ্চিঘজ্রসারাধিকমাসাং হৃদয়ং যদেবংবিধবৃত্বান্তসাক্ষাংকারেপি 

সহতধা ন দলতি | উপচারৈরিতি। দাক্ষিণ্য প্রযুক্তি: | অনুনয়েঘিতি বহুবচনেন 
বারং বারমস্য বন্থবল্লভশ্তেয়মেব স্থিতিরিতি সৌভাগ্যাতিশয় উক্তঃ | এবমেষ ব্যঙ্গযার্থ- 
সারো বাঁচ্যং ভূষয়তি । তত, বাঁচ্যং ভূষিতং সদীর্য্যাবিপ্রলন্তী্গত্বমেতীতি ৷ যন্ত 
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লাবণ্যদ্রবিণব্যয়ো ন গণিতঃ ক্লেশো মহান্ স্বীকৃতঃ 

স্বচ্ছন্দস্থ আুখং জনস্ত বসতঃ চিস্তানলো দীপিতঃ। 

এষাপি স্বয়মেব তুল্যরমণাভাবাদ্বরাকী হতা৷ 

কোহর্ধথশ্চেতসি বেধসা বিনিহিতস্তন্থ্যাস্তনুং তন্বতা৷ ॥ 

ইত্যত্র ব্যাজস্ততিরলঙ্কার ইতি ব্যাখ্যায়ি কেনচিত্তন্ন চতুরত্রম্ ; 
যতোহস্তভিধেয়ক্তৈতদলঙ্কারম্বরূপমাত্রপধ্যবসায়িত্বে ন সুশ্রিষ্টতা । 
যতো ন তাবদয়ং রাগিণঃ কম্তচিদ্বিকল্পঃ। তন্য “এষাপি স্বয়মেব তুল্য- 

রম্ণাভাবাদ্বরাকী হতা; ইত্যেবংবিধোক্ত্যন্ুপপান্তেঃ । নাপি নীরোগস্থয ; 

তণ্তৈবংবিধবিকল্পপরিহারৈকব্যাপারত্বাৎ। ন চায়ং শ্লোক কচিৎ প্রবন্ধ 

ইতি শরীয়তে, যেন তৎপ্রকরণান্ুগতার্থতান্ত পরিকল্পযাতে ! তস্মাদ- 

প্রস্তুতপ্রশংসেয়ম্। যন্মাদনেন বাচ্যেন গুণীভূতাত্মনা নিঃসামান্যগুণাব- 

লোপাখ্মাতস্য নিজমহিমোতকর্ষবজনিতসমৎসরজনজ্বরস্ত বিশেষজ্ঞমাঝনে। 

ন কঞ্চিদেবাপরং পশ্যতঃ পরিদেবিতমেতদিতি প্রকাশ্যতে । তথা চায়ং 

ধর্মকীর্তেঃ শ্লোক ইতি প্রসিদ্ধিঃ । সম্ভাব্যতে চ তন্তৈব। যন্মাৎ- 

ত্রিষপি শ্লোকেষু প্রতীয়মানশ্তৈব রসাঙ্গত্বং ব্যাচ্টে ক্ম । স দেবং বিক্রীয় তগ্যাত্রোৎ- 
সবমকাধীৎ। এবং হি ব্যন্ধ্যশ্য যা গুণীভূততা প্ররুতা৷ সৈব সমূলং ক্রুট্যেৎ। রসা- 

দিব্যতিরিক্তস্য হি ব্য্গযস্য রসাঁঙ্গভীবযোগিত্বমেব প্রাধান্ং নান্তং কিঞ্চিদিত্যলং 

পূর্ববংশ্যৈঃ সহ বিবাঁদেন । 

এবং স্থিত ইতি । অনন্তরোক্তেন প্রকারেণ ধ্বনিগুণীভূতবযঙ্গ্যয়োৌবিভাগে স্থিতে 
সতীত্যর্থঃ | কাঁরিকাগতমপিশব্দং ব্যাখ্যাতুমাহ-ন চেতি। এষ চ ঙ্লোঁকঃ পূর্বমেব 
ব্যাখ্যাত ইতি ন পুনলিখ্যতে ৷ যত্রত্বিতি। যগ্যপি চাত্র বিষয়নির্বেদীত্রকশীত্তরস- 

প্রতীতিরস্তি তথাপি চমৎকারোইয়ং খাচ্যনিষ্ঠ এব বাঙ্্যং ত্বসস্তাব্যত্ববিপরীত- 

করিত্বাদি তশ্বেবানুযায়ি, তচ্চাপিশব্দাভ্যামুভয়তো যৌজিতাভ্যাঁং চশবেন স্থানত্রয়- 
যোৌজিতেন খলুশব্দেন চোভয়তো৷ যোঁজিতেন মাঁনবশৰেন স্পুষ্টমেবেতি গুণীভূতম্। 

বিবেকদর্শনা চেয়ং নিরুপযোগীতি দর্শয়তি _ বাঁচ্যব্যঙ্থ্যয়োরিতি। অলঙ্কারাণাং 
চেতি। ঘত্র ব্যঙ্গযং নাস্ত্যেব তত্র তেষাং শ্তদ্ধানাং প্রীধান্ম্। অন্যথা ত্বিতি। 

যদি প্রযত্ববত। ন ভূয়ত ইত্যর্ঘঃ | 
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অনধ্যবসিতাবগাহনমনল্পধীশক্তিনা- 

প্যদৃষ্টপরমার্থতত্বমধিকাভিযোগৈরপি । 
মতং মম জগত্যলব্ধসদৃশ প্রতিগ্রাহকং 
প্রযাস্ততি পয়োনিধেঃ পয় ইব স্বদেহে জরাম্। 

ইত্যনেনাপি শ্লোকেনৈবংবিধোহভিপ্রায়ঃ প্রকাশিত এব 
অপ্রস্ততপ্রশংসায়াঞ্চ যদ্বাচ্যং তস্ত কদাচিব্দিবক্ষিতত্বং, কদাচিদবিবক্ষি- 
তত্বং কদাচিব্দিবক্ষিতাবিবক্ষিতত্বমিতি ত্রয়ী বন্ধচ্ছায়া ৷ তত্র বিবক্ষিতত্বং 
যথা - 

পরার্থে যঃ গীড়ামনুুভবতি ভঙ্গেইপি মধুরো৷ 
যদীয়ঃ সর্বেষামিহ খলু বিকারোহপ্যভিমতঃ | 
ন সম্প্রাপ্তে। বৃদ্ধিং যদি স ভৃশমক্ষেত্রপতিতঃ 

কিমিক্ষোর্পোযোহসৌ ন পুনরগুণায়া মরুভূবঃ ॥ 

যথা বা মমৈব- 

অমী যে দৃশ্যন্তে নু স্ুভগরূপাঃ সফলতা 

ভবত্যেষাং যন্তয ক্ষণমুপগতানাং বিষয়তাম্। 

নিরালোকে লোকে কথমিদমহো। চক্ষুরধুনা 
সমং জাতং সর্বৈর্ন সমমথবান্যৈরবয়বৈঃ | 

ব্যঙ্যপ্রকারস্ত যো ময়। পূর্বমুত্প্রেক্ষিতস্তস্া৷ সন্দিপ্ধমেব ব্যাঁমৌহস্বাণত্বমিত্যেব- 

কারাভিপ্রায়ঃ। দ্রবিণশবেন সর্বস্থ প্রায়ত্বমনেকত্বকৃত্যোপযো গিত্বমুক্তমূ। গণিত 

ইতি । চিরেণ হি যো ব্যয়ঃ সম্পদ্যতে ন তু বিদ্যদিব ঝটিতি তত্রাবশ্ঠং গণনয়' 

ভবিতব্যম্। অনন্তকালনির্মাণকারিণোইপি তু বিধের্ন বিবেকলেশোইপুযুদতৃদিতি 
পরমস্থাপ্রেক্ষাবত্ধম্। অতএবাহ _ ক্লেশে। মহানিতি | স্বচ্ছন্দস্তেতি ৷ বিশৃঙ্খলস্মে- 

ত্যর্থঃ। এষাপীতি। যন্তয়ং নিমীয়তে তদেব চ নিহন্তব্ ইতি মহদ্বৈশসমপিশব্দেনৈ- 
বকারেণ চৌক্তম্। কোঁহ্্থ ইতি। ন স্বাক্মনো ন লোকন্য ন নিমিতস্যেত্যর্থ; | 
তশ্যেতি। রাগিণো হি বরাকী হতেতি কৃপণতালিঙ্গিতমমঙ্গলোপহতং চান্ুচিতং 

বচনম্। তুল্যরশ্রণাঁভাবাঁদিতি স্বাত্মস্তত্যন্তমহ্চিতম্। আত্মন্তপি তন্্রপাস্তাবনায়াং 
রাগিতায়াং চ পশুপ্রায়ত্বং স্তাৎ। 
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অনয়োহি ছয়োঃ শ্লোকয়োরিক্ষুচক্ষুষী বিবক্ষিতন্বপে এব নচ 
প্রস্তৃতে। মহাগুণস্াবিষয়পতিতত্বাদপ্রাপ্তপরভাগন্ত কম্তচিৎ স্বরূপ- 

মুপবর্ণমিতুং ছয়োরপি শ্লেকযোস্তাৎপর্ষেণ প্রস্ততত্বাৎ। অবিবক্ষিতত্বং 
যথা! ডি 

কম্তং ভোঃ কথয়ামি দৈবহতকং মাং বিদ্ধি শাখোটকং 

বৈরাগ্যাদিব বক্ষি, সাধু বিদিতং কস্মাদিদং কথ্যতে। 
বামেনাত্র বটস্তমধ্বগজন;ঃ সর্বজন! সেবত 

নচ্ছায়াপি পরোপকারকারিণী মার্গস্থিতন্তাপি মে ॥ 

ন হি বৃক্ষবিশেষেণ সহোক্তিপ্রত্যুক্তী সম্ভবত ইত্যবিবক্ষিতাভি- 

'ধেয়েনৈবানেন শ্লোকেন সম্ৃদ্ধাসৎপুরুষসমীপবন্তিনো নির্ধনস্ত কম্য- 
চিন্মনস্বিনঃ পরিদেবিতং তাৎপর্ষেণ বাক্যার্থীকৃতমিতি প্রতীয়তে। 

বিবক্ষিতত্বাবিবক্ষিতত্বং যথা _ 

উপ্লহজাআএঁ অসোহিণীএ ফলকুস্ুমপত্তরহিআএ । 

বেরীএ' বইং দেস্তে পামর হে। ওহসিজ্জিহসি। 

অত্র হি বাচ্যার্থে। নাত্যন্তং সম্ভবী ন চাসভ্ভবী। তন্মাদ্বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ 
প্রাধান্তাপ্রাধান্তে যত্বতো৷ নিরূপণীয়ে । 

নন্ধ চ রাগিণো২পি কুতশ্চিৎ কারণাৎ পরিগৃহীতকতিপয়কালব্রতম্ত বা রাবণ- 

প্রায়স্য বা সীতাদিবিষয়ে ছুম্ক্তপ্রায়স্ বাঁংনিজ্ঞতজাতিবিশেষে শকুত্তলাদে কিমিয়ং 

স্বসৌভাগ্যাভিমানগর্ভা তৎস্ততিগর্ভ। চোক্তির্ন ভবতি। বীতরাগশ্য বা অনাদি- 
কালাভ্যস্তরাগবাসনাবাসিততয়া মধ্যস্থত্বেনপি তাং বস্তৃতস্তথা পশ্ঠতো নেয়মুক্তিঃ ন 
সম্ভাব্যা। ন হি বীতরাগে। বিপর্যস্তান্ ভাবান্ পশ্যতি ন হ্শ্য বীণাকণিতং কাঁকর- 

টিতকল্পং প্রতিভাতি। তশ্যাৎ প্রত্ততানুসারেশোভয়স্যাপীয়মুক্তিরুপপদ্তে। অপ্রস্তত- 
প্রশংসায়ামপি হৃপ্রস্ততঃ সম্ভবন্নেবার্থো বক্তব্য) ন হি তেজসীথমপ্রস্ততপ্রশংসা 

সম্ভবতি-অহে! ধিকৃ তে কার্চযমিতি সা পরং প্রন্ততপরতয়েতি নাত্রাসম্তভৰ 

ইত্যাশঙ্ক্যাহ--ন চেতি। নিঃসামান্যেতি নিজমহিমেতি বিশেষজ্ঞমিতি পরিদেবিত- 

মিত্যেতৈশ্চতুভিবাক্যখণ্ঃ ক্রমেণ পাঁদচতুষটমম্য তাৎপর্য্যং ব্যাখ্যাঁতম্। নন্বত্রাপি 

কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ-তথা চেতি। নন্থু কিমিয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ তদাশয়েন 
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প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যন্তৈবং ব্যবস্থিতে । 

কাব্যে উভে ততোহন্থ্ত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥ ৪১ 

চিত্রং শব্দার্থভেদেন দ্বিবিধং চ ব্যবস্থিতম্। 

তত্র কিধ্চ্ছব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমতঃপরম্ ॥ ৪২ ॥ 

ব্ঙ্গ্যস্তার্থন্য প্রাধান্তে ধ্বনিসংজ্ঞিতকাব্যপ্রকারঃ গুণভাগে তু 
গুনীভূতাব্যঙ্গ্যতা । ততোহন্যন্রসভাবাদিভাৎপর্ধরহিতং ব্যঙ্গযার্থবিশেষ- 
প্রকাঁশনশক্তিশৃন্যং চ কাব্য কেবলবাচ্যবাচক বৈচিত্র্যমা ত্রাশ্রয়েণোপ- 

নিবদ্ধমালেখ্যপ্রখ্যং যদাভাসতে তচ্চিত্রম। ন তন্ুখ্যং কাব্যম্। 

কাব্যান্ুকারো স্াসৌ। তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং যথা ছুফরযমকাঁদি। 

'নিবিবাদতদীয়ক্পোকাপিতেনাস্যাশয়ং সংবাঁদয়তি--সম্ভাব্যত ইতি । অবগাহনমধ্য- 
বসিতমপি ন যত্র আস্তাং তশ্য সম্পাদনম্। পরমং যদর্থততবং কৌস্তভাদিভ্যো হপুযুক্তমম্, 
অলব্বং প্রযত্বপরীক্ষিতমপি ন প্রাঞ্চং সদৃশং যন্য তথাভূতং প্রতিগ্রাহমেকৈকো গ্রাহো৷ 
জলচরঃ প্রাণী এরাবতোচ্চৈঃশ্রবোধন্বস্তরিপ্রায়ো যত্র তদলবসদৃশপ্রতিগ্রাহকম্ । 

এবংবিধ ইতি । পরিদেবিতবিষয় ইত্যর্থঃ | ইয়তি চার্থে অপ্রস্ততপ্রশংসোপ- 
মালক্ষণমলঙ্কারদয়ম্। অনত্তরং তু স্বাত্সমনি বিদ্ময়ধামতয়াডুতে বিশ্রান্তিঃ | পরন্য চ 
শ্োতৃজনস্যাত্যাদরা স্পদতয়া। প্রযত্বগ্রাহাতয়া চোৎসাঁহজননেনৈবংভূতমত্যন্তোপাঁদেয়ং 
সৎকতিপয়সমুচিতজনা হুগ্রাহকং কৃতমিতি স্বাত্মনি কুশলকারিতা প্রদর্শনয়া ধর্মবীর- 
স্পর্শনেন বীররসে বিশ্রীস্তিরিতি মন্তব্যম্ | অন্যথা পরিদেবিতমাত্রেণ কিং কৃতং শ্যাৎ। 

অপ্রেক্ষপূর্বকারিত্বমাত্মন্তাবেদিতং চেৎ কিং ততঃ স্বার্থপরার্ধাসম্তবাঁদিত্যলং বহুন]। 

ননু যথাস্থিতস্বার্থস্যাসঙ্গতৌ ভবত্বপ্রস্ততপ্রশংসা, ইহ তু সঙ্গতিরস্ত্যেবেত্যাশঙ্ক্য 
সঙ্গতাঁবপি ভবত্যেবৈষেতি দর্শিতুমুপক্রমতে _ অপ্রস্ততেতি । নম্বিতি। যৈরিদং 
জয়ভুষিতমিত্যর্থ১| যস্য চক্ষুষো বিষয়তাং ক্ষণং গতানামেষাং সফলতা ভবতি 

তদিদং চক্ষুরিতি সম্বদ্ধঃ | আলোঁকো বিবেকোইপি। ন সমমিতি। হস্তো হি 
পরস্পর্শদানাদাঁবপ্যুপযোগী । অবয়বৈরিতি। অতিত্চ্ছপ্রায়ৈরিত্যর্থঃ ৷ অপ্রাপ্ত: 
পর উৎকৃষ্টো! ভাঁগোহ্থলাভাত্বকঃ স্বরূপপ্রথনলক্ষণে! বা যেন তস্য | কথয়ামীত্যাদি- 
প্রত্যুক্তিঃ । অনেন পদেনেদমাহ-অকথনীয়মেতৎ শ্রায়মীণং হি নির্বেদীয় ভবতি, 
তথাপি তু যদি নির্বন্ধস্তৎকথয়ামি বৈরাগ্যাদিতি | কাক] দৈবহতকমিত্যাদিনা চ 
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বাচ্যচিত্রং ততঃ শব্দচিত্রাদন্দ্যঙ্গযার্থসংস্পর্শরহিতম্ প্রাধান্যেন বাক্যার্থ- 
তয় স্থিতং রসাদিতাৎপর্যর হিতমুত্প্রেক্ষাদি । 

অথ কিমিদং চিত্রং নাম যত্র ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শঃ। প্রতীয়- 
মানো হ্র্থস্ত্রিভেদঃ প্রাক প্রদশিতঃ ৷ তত্র যত্র বস্তলঙ্কারাস্তরং বা ব্যঙ্গ্যং 

নাস্তি সনাম চিত্রস্ত কল্প্যতাং বিষয়ঃ । যত্র তু রসাদীনামবিষয়ত্বং স 

কাব্যপ্রকারো ন সম্ভবত্যেব। যম্মাদবস্তুসংস্পণিতা কাব্যস্ত নোপপদ্তে। 
বস্তু চ সবমেব জগদ্ গতমবশ্যং কম্তচিদ্রসম্তয ভাবন্ত ব্যঙ্গ্যত্বং প্রতিপদ্যতে 

অন্ততো৷ বিভাবত্বেন। চিত্তবৃত্তিবিশেষা হি রসাদয়ঃ, ন চ তদস্তি বস্তু 

কিঞিনন্ন চিত্তবৃত্তিবিশেষমুপজনয়তি তদন্ুৎপাদনে বা কবিবিষয়তৈব 
তস্ত নস্যাৎ কবিবিষয়শ্চ চিত্রতয়া কশ্চিন্নিরূপ্যতে। 

অত্রোচ্যতে _ 

স্চিতং তে বৈরাগ্যমিতি যাঁবৎ। সাধুবিদিতমিত্যত্তরম্। কম্মাঁদিতি বৈরাগ্যে 

হেতুপ্রশ্নঃ। ইদং কথ্যত ইত্যাদিসনির্বেদস্মরণোপক্রমং কথং কথমপি নিরূপনীয়- 
তয়োত্তরমূ। বাঁমেনেতি। অন্থচিতেন কুলাদিনোপলক্ষিত ইত্যর্থঃ। বট ইতি। 

ছায়ামাত্রকরণীদেব ফলদানাদিশূন্তাছুদ্ব,বকন্ধর ইত্যর্থ:। ছায়াপীতি। শাখোটকো। 
হি শ্শশীনাগ্রিজালালীঢলতাপল্লবাদিস্তরুবিশেষঃ | 

অত্রাঁবিবক্ষায়ীং হেতুমীহ--ন হীতি। সমৃদ্ধো! যৌইসৎপুরুষঃ ৷ “সমৃদ্ধসৎপুরুষ' 

ইতি পাঠে সমৃদ্ধেন খদ্ধিমাত্রেণ সৎপুরুষো ন তু গুণাঁদিনেতি ব্যাখ্যেয়ম। নাত্যন্ত- 

মিতি। বাচ্যভাবনিয়মো নান্তি নাস্তীতি ন শক্যং বক্ত,ং, ব্যঙ্গ্যস্তাপি ভাবাঁদিতি 

তাৎপর্যমূ। তথা হি উৎপথজাতায়া ইতি ন তথাকুলোডুতায়াঃ। অশোভনায়া 
ইতি লাবণ্যরহিতারাঃ। ফলকুম্থমপত্ররহিতায়া ইত্যেবস্তৃতাপি কাচিত পুত্রিণী বা 

ভরাত্রাদিপক্ষপরিপূর্ণতয়। সম্বদ্ধিবর্গপৌধিতা বা পরিরক্ষ্যতে ৷ বদর্্য। বৃত্তি দদৎপাঁমর 

ভোঃ, হসিম্যসে সর্বলোকৈরিতি ভাবঃ। এবমপ্রস্ততপ্রশংসাঁং প্রসঙ্গতো নিরপ্য 
প্রকতমেৰ যন্নিরূপণীয়ং তদ্ুপসংহরতি _-ভস্মাদিতি | অপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপি লাবণ্যে- 

ত্যত্র ক্লোকে যম্মাদ্যামোহেো। লোকস্থয দৃষ্টস্ততো৷ হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

এবং ব্যন্যম্বরূপং নিরূপ্য সর্বথা যত্তচ্ছ-্যং তত্র কা বার্তেতি নিরপয়িতুমাহ-_ 

প্রধানেত্যািন। কারিকাদয়েন । শব্দচিত্রমিতি। বমকচক্রবন্ধাদিচিত্রতয়া। 
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সত্যং ন তাদৃক্কাব্যপ্রকারোইস্তি যত্র রসাদীনামপ্রতীতিঃ। কিন্তু যদা 
রসভাবাদিবিবক্ষাশূন্যঃ কবিঃ শব্দালঙ্কারমর্থালঙ্কারং বোপনিবধাতি তদা 

তদ্দিবক্ষাপেক্ষয়া রসাদিশৃন্ততার্থন্ত পরিকল্প্যতে ৷ বিবন্ণাপারূঢ় এব হি 
কাব্যে শব্দানামর্থঃ। বাচ্যসামর্চযবশেন চ কবিবিবক্ষাবিরহেহপি 

তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতির্ভবস্তী পরিহ্র্বলা ভবতীত্যনেনাপি 

তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতির্ভবস্তী পরিদর্বলা' ভবতীত্যনেনাপি 
নীরসত্বং পরিকল্পয চিত্রবিষয়ো ব্যবস্থাপ্যতে । তদিদমুক্তম্-_ 

রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি । 

অলঙ্কারনিবদ্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ো মতঃ ॥ 

রসাদিষু বিবক্ষা তু স্থান্তাৎপর্বতী যদা। 

তদ! নাস্ত্যেব তৎকাব্যং ধ্বনের্ধত্র ন গোচরঃ ॥ 

এতচ্চ চিত্রং কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাৎপর্যমনপেক্ষ্যেব কাব্য- 

প্রবৃত্তিদর্শনাদস্মাভিঃ পরিকল্পিতম্। ইদানীন্তনানাং তু হ্যায্যে কাব্য- 
নয়ব্যবস্থাপনে ক্রিয়মাণে নাস্তোব ধ্বনিব্যতিরিক্তঃ কাব্যপ্রকারঃ। 

যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদিতাৎপধ্যবিরহে ব্যাপার এব ন 

প্রসিদ্ধমেব তত্ত,ল্যমেবার্থচিত্রং মন্তব্যমিতি ভাবঃ। আলেখ্যপ্রখ্যমিতি । রসাদি- 
জীবরহিতং মুখ্যপ্রক্কতিরূপং চেত্যর্থঃ 

অথ কিমিদমিতি আক্ষেপে বক্ষ্যমাণ আশয়ঃ । অত্রোত্তরম্--ঘত্র নেতি। 

আক্ষেপ্ত। স্বাভিপ্রায়ং দর্শয়তি প্রতীয়মান ইতি । অবস্তুসংস্পশিতেতি | কচটত- 

পাদিবস্নিরর্থকত্বং দশদাড়িমাদিবদসংবদ্ধার্থত্বং বেত্যর্থঃ | 

নন মা ভূত কবিবিষয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ--কবিবিষয়শ্চেতি । কাব্যরূপতয়া যদ্ধপি 

ন নিররি্্তথাপি কবিগোচরীকৃত এবাসৌ বক্তব্যঃ | অন্যন্য বাস্থকিবৃত্তাস্ততুল্যস্যে- 

হাভিধানাহোগাৎ কবেশ্চেদগোচরো নূনমমুন। প্রীতির্জনয়িতব্যা সা চাবশ্তং বিতা- 

বান্ুভাবব্যভিচারিপর্যবসায়িনীতি ভাবঃ। কিংস্বিতি | 

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কথঞ্চন। 

ইত্যাদির্যোহলঙ্কারনিবেশনে সমীক্ষাপ্রকার উক্তস্তং যদ! নাহুসরতীত্যর্থঃ। 

রসাদিশৃম্যতেতি। 'নৈব তত্র রসপ্রতীতিরস্তি যথা পাঁকানভিজ্ঞশ্থদবিরচিতে মাংস- 

৯৫ 
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শোভতে । রসাদিতাৎপর্ষে চ নাস্ত্যেব তদন্ত যদভিমতরসাঙ্গতাং 

নীয়মানং ন প্রগুণী ভবতি। অচেতন অপি হি ভাবা যথাযথমুচিরস- 
বিভাব্তয়া চেতনবৃত্বাস্তযোজনয়া বা ন সন্ত্যেব তে যেযান্তি ন 

রসাঙগতাম্। তথা চেদমুচযতে _ 

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতি । 

যথান্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥ 
শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ । 

স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্বমেব তৎ ॥ 

ভাবানচেতনানপি চেতনবচ্চেতনানচেতনবৎ | 

ব্যবহারয়তি যথেষ্টং স্থকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়] ॥ 
তন্মান্নাস্ত্যেব তথ্বস্ত যৎ সবাত্মন1! রসতাৎপর্ধবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়! তদভি 

মতরসাঙ্গতাং ন ধত্তে। তথোপনিবধ্যমানং বা ন চারুত্বাতিশয়ং 

পুষ্ণাতি। সর্বমেতচ্চ মহাকবীনাং কাব্যেষু দৃশ্যতে । অস্মাভিরপি 
স্বেষু কাব্যপ্রবন্ধেধু যথাযথং দশিতমেব। স্থিতে চৈবং সর্ব এব 
কাব্যপ্রকারো ন ধ্বনিধর্মতামতিপততি রসাগ্যিপেক্ষায়াং কবেগু ণীভূত- 
ব্যঙ্গ্যলক্ষণোহপি প্রকারস্তদঙ্গতামবলম্বত ইত্যুক্তং প্রাকৃ। যদা তু 

চাটুষু দেবতাস্ত্রতিযু বা রসাদীনামঙগতয়া ব্যবস্থানং হৃদয়বতীষু চ 

পাকবিশেষে। নহু বস্তপৌন্দর্যাদবশ্ং ভবতি কদাচিত্তথাস্বদো২কুশলকুতায়ামপি 

শিখরিণ্যামিবেত্যাশঙ্ক্যাহ--বাঁচ্যেত্যাদি । অনেনাপীতি | পূর্বং সর্বথা তঙ্ছুনযত্বমুক্ত- 

মধুন। তু দৌর্বল্য মিত্যপিশবস্তার্থঃ | অজ্ঞকৃতায়াং চ শিখরিণ্যামহো শিখরিণীতি ন 

তজজ্ঞানাচ্চমৎকারঃ অপি তু দধিগুড়মরিচং চৈতদসমঞ্রসযোজিতমিতি বক্তারো 
ভবন্তি। উক্তমিতি। ময়ৈবেত্যর্থঃ। 

অলঙ্কারাণাং শব্দার্থগতানাং নিবদ্ধ ইত্যর্থঃ| নন্ু “তচ্চিত্রমভিধীয়তে' ইতি 

কিমনেনোপদিষ্টেন। অকাব্যরূপং হি তদ্দিতি কথিতম্। হেয়তয়া তদুপদিশ্তত 
ইতি চেং-_-ঘটে কৃতে কবির ভবতীত্যেতদপি বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য কবিভিঃ খলু তৎ- 

কৃতমতে। হেয়তয়োপদিশ্তত ইভ্যেতশ্নিরূপয়ূতি _ এতচ্চেত্যাদিনা | পরিপাকবতা- 
মিতি। শবার্থবিষয়ে। রসৌ চিত্যলক্ষণঃ পরিপাঁকো বিছ্যতে যেষাঁম্। 
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সপ্রজ্ঞকগাথাস্থ কান্ুচিদ্ধঙ্যবিশিষ্টবাচ্যে প্রাধান্তং তদপি গুণীভূত- 
ব্যঙ্গযস্য ধ্বনিনিষ্পন্দভূতত্বমেবেত্যুক্তং প্রাকৃ। তদবেমিদানীস্ত ন 
কবিকাব্যনয়োপদেশে ক্রিয়মাণে প্রাথমিকানামভ্য।সাখিনাং যদি পরং 
চিত্রেণ ব্যবহারঃ প্রাপ্তপরিণতীনাং তু ধ্বনিরেব কাব্যমিতি স্থিত- 
মেতং। তরয়মত্র সংগ্রহঃ_ 

যন্মিন রসো বা ভাবো বা তাৎপর্ষেণ প্রকাশতে । 

সংবৃত্ত্যাভিহিতৌ বস্তু যত্রালঙ্কার এব বা ॥ 
কাব্যধবনি ধ্বনিব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যৈকনিবন্ধানঃ | 
সর্বত্র তত্র বিষয়ী জ্ঞেয় সহ্দয়ৈর্জনৈঃ ॥ 
সগুণীভূতব্ঙ্গোঃ সালক্কারৈঃ সহ প্রভেদঃ ন্বৈঃ। 
সঙ্করসংস্থষ্টি ভ্যাং পুনরপৃযুগ্োততে বন্ুধা ॥ ৪৩ ॥ 

তম্ত চ ধ্বনেঃ স্বপ্রভেদৈ গু ণীভূতব্যঙ্গ্যেন বাচ্যালঙ্কারৈশ্চ সঙ্করসং- 
্থ্টিব্যবস্থায়াং ক্রিয়মাণায়াং বহুপ্রভেদতা লক্ষ্যে দৃশ্যেতে । তথা হি 
স্বপ্রভেদসংকীর্ণঃ, ন্ব প্রভেদসংস্ৃষ্ট! গুণীভূতব্যঙ্গ্যসঙ্কীর্ণো গুণীভূতব্যঙ্গ্য- 

যৎপদাঁনি ত্যজক্ত্যেব পরিবৃত্তিসহিষু্তাম্। 

ইত্যপি রসৌচিত্যশরণমেব বক্তয্যমন্যথা নির্েতৃকং তৎ। অপার ইতি। 

অনাগ্ন্ত ইত্যর্ধঃ | যথাঞুচি পরিবৃত্তিমাহ_শূঙ্গারীতি ৷ শৃঙ্গারোক্তবিভাবান্ুভাব- 

ব্যভিচারিচর্বণারূপপ্রতীতিময়ে ন তু স্ত্রীব্যসনীতি মন্তব্যম্। অতএব ভরতমুনিঃ- 
'কবেরন্তর্গতং ভাবং' “কাব্যার্থান্ ভাবয়তি' ইত্যযদিষু কবিশব্দমেব মূর্ধাভিবিক্ততয়। 

প্রযুঙক্তে। নিরূপিতং ঠৈতদ্রসরূপনির্ণয়াবসরে । জগদিতি। তদ্রপনিমজ্জনা- 
দিত্যর্থঃ। শৃঙ্গারপদং রসোঁপলক্ষণম। স এবেতি। যাঁধদ্রসিকো ন ভবতি 

তদ৷ পরিবৃশ্ঠমানোংপ্যয়ং ভাববর্গো৷ য্যপি স্থথছঃখমোহমাধ্যস্থ্যমাত্রং লৌকিকং 
বিতরতি, তথাপি কিবর্মনোপীরোহং খিন। লোকাঁতিক্রীন্তরসাস্বাদভুবং নাধিশেত 

ইত্যর্থঃ। চারুত্বাতিশরং যন্ন পুষ্ণাতি তন্নীত্ত্যেবেতি সম্বন্ধঃ। ম্বেঘিতি। বিষম- 

বাণলীলাদিষু। হৃদয়বতীধিতি। “হিঅঅললিআ' ইতি প্রীকৃত-কবিগৌষ্ঠ্যাং 

প্রসিদ্ধান্থ । ভ্রিবর্গোপারো পেয়কুশলান্থ সপ্রজ্ঞকাঃ সহাদয় উচ্যন্তে। তদ্ গাথ। 

মথ! ভঙ্রেন্দুরাজন্য _ 
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সংস্থক্টো বাচ্যালঙ্কারাস্তরসন্থীর্ণো বাচ্যালক্কারাস্তরসংস্ষ্ট; সংস্থষ্টালঙ্কার- 
সঙ্কীর্ণু সংস্থষ্টালঙ্কারসংস্যষ্টশ্চেতি বনুধা ধ্বনিঃ প্রকাশতে । 

তত্র স্বপ্রভেদসংকীর্ণত্বং কদাচিদন্ুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবেন । যথা _ 

“এবং বাদিনি দেবর্ষো” ইত্যাদৌ। অত্র হার্থশক্ত[ত্তবান্ুরণনরূপব্য্য- 
ধ্বনিপ্রভেদেনালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিপ্রভেদে হনুগৃহামাণঃ প্রতীয়তে। এবং 
কদাচিৎ প্রভেদদ্বয়সম্পাত সন্দেহেন। যথাঁ_ 

খণপাহুণিআ] দে অর এস! জাআএ' কিংপি দে ভণিদ] । 

রুঅই পড়োহরবলহীধরম্মি অণুণিজ্জউ বরাই ॥ 

( ক্ষণপ্রাধুনিকা দেবর এষা জায়য়৷ কিমপি তে ভনিতা। 
রোদিতি শৃন্যবলভীগৃহেহমুনীয়তাং বরাকী । ইতিচ্ছায়! ) 

অত্র হ্ন্ুনীয়তামিত্যেতৎ পদমর্ধাস্তরসংক্রমিতবাচ্যত্বেন বিবক্ষিতা- 
হ্যপরবাচ্যত্বেন চ সম্ভাব্যতে | ন চান্যতরপক্ষনির্ণয়ে প্রমাণমস্তি । এক- 

_ লঙঘিঅগঅণ] ফলহীলআওহোন্তত্তি বঢ্ঢঅন্তীঅ। 

. হালি অন্স আসিসং পালিবেসবতুঅ। বিণিংঠবিআ৷ ॥ 

অত্র লঙ্খিতগগন কার্পাপলতা৷ ভবন্ত্িতি হাঁলিকম্যাশিষং বর্ধযন্ত্যা প্রীতিবেশ্তক-- 

বধুকা নির্বৃতিং প্রীপিতা ইতি চৌর্যসস্তোগাঁভিলািণীয়মিত্যনেন ব্যক্গ্যেন বিশিষ্টং 
বাচ্যমেব স্থন্দরম্। 

গোলাকচ্ছ কুড়ঙ্গে ভরেণ জন্বুন্থ পচ্চমাণাস্থ । 

হলিঅবহুআ৷ নিঅসই জন্থুরসরত্তঅং সিঅঅমূ ॥ 

অত্র গোদাঁবরীকচ্ছলতাগহনে ভরেণ জন্থুফলেষু পচ্যমানেষু। হাঁলিকবধূঃ পরিধ্তে. 
জন্ুফলরসরক্তং নিবসমিতি ত্বরিতচৌর্যসস্তোগসস্তাব্যমানজদ্বুফলরসরক্তত্বপরভাগনিহ- 

বনং গুণীভূতব্যঙ্গ্যমিত্যলং বহুনা । 

ধবনিরেব কাব্যমিতি। আত্মাত্মিনৌরভেদ এব বস্ততো বুযুৎপক্তয়ে তু বিভাগঃ 

কৃত ইত্যর্ঘঃ। বাগ্রহণাতদাঁভাসাদেঃ পূর্বোক্ত গ্রহণম্। সংবৃত্যেতি। গোপ্য- 

মানতয়। লব্ষসৌন্দর্যমিত্যর্থঃ | কাব্যধবনীতি । কাব্যমার্গে। বিষয়ীতি | স ত্রিবিধস্য. 
ধবনে কাব্যমার্গো বিষয় ইতি যাবৎ ॥ ৪১, ৪২॥ 

এবং শ্লোকদয়েন সংগ্রহী৭থমভিধায় বন্প্রকারত্বপ্রদশিকাং পঠতি-_সগুণীতি । 
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'ব্যঞ্জকান্থপ্রবেশেন তু ব্যঙ্গ্যত্বমলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গ্যস্য স্বপ্রভেদাস্তরাপেক্ষয়া 

বাহুল্যেন সম্ভবতি ৷ যথা _ “ক্লিগ্বম্ঠামল' ইত্যাদৌ। স্বপ্রভেদসংস্থষ্ট্বং 
চ যথা পূর্বোদাহরণ এব । অত্র হ্র্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যস্তাত্যস্ততিরস্কত- 

বাচ্যস্ত চ সংসর্গঃ। গুণীভূতব্যঙ্গ্যসংকী্ণত্বং যথা1-_ ন্যকারে হায়মেব 
মে যদরয়” ইত্যাদৌ। যথা বা_ + 

কর্তা দ্যৃতচ্ছলানাং জতুময়শরণোদ্দীপনঃ সোইভিমানী 
কৃষ্ণাকেশোত্তরীয়ব্যপনয়নপটুঃ পাঁগুব। যস্ত দাসাঃ । 

রাজ ছুঃশাসনাদেগু রুরনুজশতন্তাঙ্গরাজস্ মিত্রং 

কাস্তে ছুর্যোধনোইসৌ কথয়ত ন রুষা৷ দরষ্ট মভ্যাগত স্বঃ ॥ 

অত্র হালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযস্ত বাক্যাভিতস্ত ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যাভিধায়িভিঃ 
পদৈঃ সন্মিশ্রতা। অতএব চ পদার্থাশ্রয়ত্বে গুণীভূতব্যঙ্গযস্ত বাক্যার্থণ- 
শ্রয়ত্বে চ ধ্বনেঃ সন্কীর্ণতায়ামপি ন বিরোধ: স্বপ্রভেদাস্তরবৎ। যথা 
হি ধ্বনিপ্রভেদান্তরাঁণি পরস্পরং সন্থীর্যস্তে পদার্থবাক্যার্থাশ্রয়ত্বেন চ ন 

বিরুদ্ধানি। 

সহ গুণীভূতব্যঙ্গেন সহালঙ্কারৈর্ষে বর্তত্তে স্বে ধবনেঃ প্রভেদাস্তৈঃ স্বীর্ণতয়া সংস্ষ্্যা 
বানন্তপ্রকারো ধ্বনিরিতি তাৎপর্যম্। বন্থপ্রকারতাং দর্শয়তি _-তথ। হীতি। স্বভে- 
দৈর্ভীভূতব্যঙ্গ্যেনালঙ্কারৈঃ প্রকাশ্তত ইতি ত্রয়ো ভেদাঃ। তত্রাপি প্রত্যেকং 
সন্করেণ সংসৃঞ্ন্যা চেতি ষট। সংকরশ্তাঁপি ত্রয়ঃ প্রকারঃ অন্ুগ্রাহানু গ্রাহকভাঁবেন 

সন্দেহাস্পদত্বেনৈকপদানুপ্রবেশেনেতি দ্বাদশ ভেদাঁঃ। পূর্বং চ যে পঞ্চব্রিংশপ্েদা 

উক্তাস্তে গ্রণীভূতব্যঙ্গ্যস্তাপি মন্তব্যাঃ। স্বপ্রভেদীস্তাবন্তোহলঙ্কার ইত্যেকসপ্ততিঃ ৷ 

তত্র সংকরত্রয়েণ সংস্ষ্ট্যা চ গুণনে দ্বে শতে চতুরশীত্যধিকে ৷ তাবতা৷ পঞ্চব্রিংশতো 
মুখ্যভেদানাং গুণনে সগুসহনাণি চত্বারি শতানি বিং শত্যবিকানি ভবস্তি। অলঙ্কারা- 

ণামানজ্তযাত্বসংখ্যত্বম্। 

তত্র ব্যুৎপত্তয়ে কতিপয়তেদেষ,দাহরণাঁনি দিত; ম্বপ্রভেদানাং কারিকায়ামন্য- 

পদার্ধত্বেন প্রধানতয়োক্তত্বাস্তদীশ্রয়াণ্যে চত্বার্চুদাহরণান্তাহ-_-তত্রেতি। অনুগৃহ্থমাঁপ 

ইতি। লঙ্ছয়! হি প্রতীতয়৷। অভিলাষহশূঙ্গারোইত্রাম্থগৃহাতে ব্যতিচারিভূতত্বেন ৷ 
ক্ষণ উৎসবস্তত্র নিমন্ত্রণেনীনীতা হে দেবর! এষা তে জায়য়। কিমপি ভণিতা 
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কিং চৈকব্যজ্যাশ্রয়ত্বে তু প্রধানগুণভাবো বিরুধ্যতে ন তু ব্যঙ্গ্য- 
ভেদাপেক্ষয়া ততোপ্যস্ত ন বিরোধঃ। অয়ং চ সংকরসংস্থষ্টিব্যবহারে! 
বহুনামেকত্র বাচ্যবাচকভাব ইব ব্যঙ্গ্যব্যঞ্কভাবেহুপি নিবিরোধ এব 

মন্তব্য| যত্র তু পদানি কানিচিদবিবক্ষিতবাচ্যান্যন্থরণনরূপব্যঙ্গ্য- 
বাচ্যানি বা তত্র ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্যয়োঃ সংস্মষ্টত্বম। যথা- “তেষাং 
গোপবধূবিলাসম্হৃদাম্ত ইত্যাদে। অত্র হি বিলাসন্থহাদাং, "রাধারহঃ- 
সাক্ষিণাম্ঃ ইত্যেতে পদে ধ্বনিপ্রভেদরূপে “তে? “জানে ইত্যেতে চ 

পদে গুণীভূতব্যঙ্গ্যবূপে | 
বাচ্যালস্কা রসন্কীর্ণত্বমলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া রসবতি সালম্কারে 

কাব্যে সর্বত্র স্ুব্যবস্থিতম্। প্রভেনান্তরাণামপি কদাচিৎ সঙ্কীর্ণত্বং 
ভবত্যেব। যথা মমৈব- 

রোদিতি। পড়োহরে শুন্তে বলভীগৃহেইনুনীয়তাং বরাঁকী । সা তাবদ্দেবরানুরক্ত! 

ভজ্জায়য়া বিদিতবৃত্তান্তয়া কিমপুযুক্তেত্যেষো ক্তিস্তদব-স্তান্তং দৃষ্টবত্য অন্যস্যাস্তন্দবেবর- 

চৌয়কামিন্াঃ । তত্র তব গৃহিণ্যায়ং বৃত্তান্তো জ্ঞাত ইত্যুভয়তঃ কলহায়িতুমিচ্ছন্ত্যে- 
বমাহ। তত্রার্থীত্তরে সম্তোগেনৈকীস্তভোচিতেন পরিতোম্যতামিত্যেবংরূপে বাচ্যস্য 

সংক্রমণম্ | যদি বা ত্বং তাবদেতন্যামেবানুরক্ত ইতীধ্যাঁকোপতাৎপর্যাদন্থনয়নমন্যপরং, 

বিবক্ষিতম্। এষা তবেদানীমুচিতমগর্হণীয়ং প্রেমাস্পদমিত্যন্নয়ো। বিবক্ষিতঃ, বয়ং 
ত্বিদানীং গর্হণীয়াঃ সংবৃত্তা ইত্যেতৎপরতয়া উভয়থাপি চ স্বাভিপ্রায়প্রকাশনীদেকত- 

রনিশ্চয়ে প্রমাণাভাব ইত্যুক্তম্। বিবক্ষিতশ্য হি স্বরূপস্থশ্যৈবা ন্যপরত্বমূ, সংক্রাততিস্ত, 
তশ্তৈতদ্রপতাপত্তিঃ । যদি বা দেবরান্রক্তায়া এব তং দেখরমন্তয়া সহাঁবলোকিত- 

সম্তোগবৃত্তান্তং প্রতীয়মুক্তিঃ, দেবরেত্যামন্ত্রণাৎ | পূর্বব্যাখ্যানে তু তদপেক্ষয়া 

দেবরেত্যামন্ত্রণং ব্যাখ্যাতম্। বাহুল্যেনেতি। সর্বত্র কাব্যে রসাঁদিতাৎপর্যং তাবদন্তি' 

তত্র রসধবনের্ভীবধবনেশ্চৈকেন ব্যঞ্রকেনীভিবাঞ্রনং নিগ্ধশ্তামলেত্যত্র বি প্রল্তশূঙ্গীরস্ত 
তদ্ব্যভিচারিণশ্চ শ্যেকাবেগাত্মনশ্চর্বণীয়ত্বাৎ। এবং ভ্রিবিধং সংকরং ব্যাখ্যায় সংস্ৃষ্টি-- 

মুদাহরতি _স্বপ্রভেদেতি । অত্র হীতি। লিপ্তশব্বাদৌ তিরস্কৃতো বাচ্যঃ, রামীদৌ, 
তু সংক্রান্ত ইত্যর্থঃ। 

এবং স্বপ্রভেদং প্রতি চতুর্ভেদানুদাহৃত্য গুণীতৃতব্যঙ্গযং প্রত্যুদাহরতি _ গুণীভূ- 
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তেতি। অব্র হীত্যুদাীহরণদয়েইপি । অলঙ্গ্যক্রমব্যঙ্গ্যন্যেতি | রৌদ্রস্য ব্যঙ্য- 
বিশিষ্টেত্যনেন গুণতা ব্য্যস্যোক্তা । পদৈরিত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া । তেন তদুপ- 
লক্ষিতো৷ যোহর্থে। ব্যঙ্গ্যগুনীভাবেন বর্ততে তেন সংমিশ্রতা সংকীর্ণতা। সা চানু- 

গ্রান্থানুগ্রাহকভাবেন সন্দেহযোগেনৈকব্যপ্রকানুপ্রবেশেন চেতি যথাসম্ভবমুদাহরণদবয়ে 

যোজ্যা। তথা হি-মে যদরয় ইত্যাদিতিঃ সর্বোরেব পদার্মেঃ কর্তেত্যাঁদিভিশ্চ 
বিভাবাদিরূপতয়া রৌদ্র এবানুগৃহতে । 

কর্তেত্যাদৌ চ প্রতিপদং প্রত্যবান্তরবাঁক্যং প্রতি সমাসং চ ব্যঙ্গযমুৎপ্রেক্ষিতুং 
শক্যমেবেতি ন লিখিতম্। পাগুব] যশ্য দীসা ইতি তদীয়োক্ত্যন্কারঃ ৷ তত্র 

গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাপি যৌজগ়িতুং শক্যা, বাচ্যস্তৈব ক্রৌধোন্দীপকত্বাৎ। দীসৈশ্চ কৃত- 
কৃত্যে স্বাম্যবশ্ঠযং দ্রষ্টব্য ইত্যর্থশক্ত্যন্রণনরূপতাঁপি ৷ উভয়খাপি চারুত্বাদেকপক্ষগ্রহে 

প্রমাণীভাবঃ | একব্যপ্রকানুপ্রবেশস্ত তৈরেব পদৈঃ গুণীতৃতন্য ব্যঙ্গান্য প্রধানীতৃতশ্য 
চ রসস্ত বিভাবাদিদ্বারতয়াতিব্যঞ্রনাৎ। অতএব চেতি। যতোইত্র লক্ষ্যে দৃশ্যতে 

তত ইত্যর্থ | 

ননু ব্যঙ্গ্যং গুণীভৃতং প্রধান চেতি বিরুদ্ধমেব তদ্দৃশ্যমানমপুযক্তত্বান্ শ্রদ্ধেয় 

মিত্যাশঙ্ক্য ব্যঞ্যকভেদাত্তাবন্ন বিরৌধ ইতি দর্শয়তি- অতএবেতি। স্বেতি। 
্বপ্রভেদান্তরাণি সঙ্কীর্ণতয়। পূর্বযূদাহৃতানীতি তান্যেব দৃষ্টান্তয়তি । তদেব ব্যাঁচ্টে 
_যথা হীতি। তথাবত্রাপীত্যধ্যাহারোইত্র কর্তব্যঃ। “তথা হি” ইতি বাপাঠঃ। 

ননু ব্যঞ্রকভেদাৎ প্রথমভেদয়োঃ পরিহারোংস্ত একব্যগরকানুপ্রবেশে তু কিং 

বক্তধ্যমিত্যাশঙ্ক্য পারমাথিকং পরিহারমাহ - কিঞ্চেতি । ততো২ংপীতি | যতোহগ্ত- 

দবযঙ্গ্যং গুণীভূতমন্যচ্চ প্রধানমিতি কো৷ বিরোধঃ | ননু বাচ্যালঙ্কারবিষয়ে শ্রুতোহয়ং 

সংকরাদিব্যবহারো৷ ন তু ব্যঙ্গ্যবিষয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_ অয় চেতি। মন্তব্য ইতি। 
মননেন প্রতীত্যা ভখ৷ নিশ্চেয়ঃ উভয়ত্রাঁপি প্রতীতেরেব শরণত্বাদিতি ভাবঃ। এবং 
গুণীভূতব্যঙ্যসংকরভেদীংস্ত্রী্দাহত্য সংস্টিমুদাহরতি - ত্র তু পদানীতি। কাঁনি- 
চিদিত্যনেন সংকরাবকাঁশং নিরাকরোতি। সুহচ্ছব্দেন সাক্ষিশব্দেন চাবিবক্ষিত- 

বাচ্যে!। ধবনিঃ “তে, ইতি পদেনাসাধারণগুণগণোইভিব্যক্তোইপি গুণত্বমবলম্বতে, 

বাচ্যন্তৈব ম্মরণস্য প্রাধান্তেনচণরুত্বহেতুত্বাৎ । “জানে” ইত্যনেনোতপ্রেক্ষ্যমাণানস্ত- 

ধর্মব্যঞ্জকেনাপি ব্যচ্য মেবোৎপ্রেক্ষণরূপং প্রধানীক্রিয়তে | এবং গুণীভূতব্যজ্যেইপি- 

চত্বারো৷ ভেদ উদাহতাঃ | 

অধুনালঙ্কারগতা'-স্তান্দ্শয়তি _বাচ্যালঙ্কারেতি। ব্যঙ্যত্বে ত্বলঙ্কারাণামুক্ত- 
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যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা 

দৃষ্টির্যা পরিনিষ্টিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী । 
তে দ্বে অপ্যবলম্্য বিশ্বমনিশং নিবর্ণরস্তে৷ বয়ং 

শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমন্ধিশয়ন ত্বত্তক্তিতুল্যং স্ুখম্ ॥ 

ইত্যত্র বিরোধালঙ্কারেণার্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যস্ত ধ্বনিপ্রভেদস্ত সঙ্কীর্ণ- 
ত্রম্। 

ভেদাষ্টক এবান্তর্ভীব ইতি বাচ্যশব্স্াঁশয়ঃ | কাব্য ইতি এবংবিধমেব হি কাব্যং 
ভবতি। স্বব্যবস্থিতমিতি। “বিবক্ষা তৎপরত্বেন” ইতি দ্বিতীয়োদ্রযোতমুলোদাঁই- 
রণেভ্যঃ সংকরত্রয়ং সংসৃষ্টিশ্চ লভ্যত এব । “চলা পাঙ্গাং দৃষ্টিম্” ইত্যত্র হি রূপক- 
ব্যতিরেকস্ প্রাণ্যাখ্যাতস্য শৃঙ্গারানুগ্রাহকত্বং স্বভাবোক্তেঃ শৃঙ্গারস্ চৈকান্ুপ্রবেশঃ। 

'উগ্পই জায়া” ইতি গাথায়াং পামরস্বভাবোক্তি বা! ধ্বনির্বেতি প্রকরণাগ্ভভাঁবে এক- 
তরগ্রাহকং প্রমাণং নাস্তি। 

যছাপ্যলঙ্কারে। রসমবশ্তমনুগৃহাতি, তথাপি 'নাতিনির্বহণৈষিতা” ইতি যদভি- 

প্রায়েণোক্তং তত্র সংকরাসম্ভরাঁৎ সংস্্টিরেবালঙ্কারেণ রসধবনেঃ । যথা -“বাহুল- 

তিকাঁপাশেন বদ্ধা দৃঢ়ম্” ইত্যত্র। প্রভেদান্তরাণামপীতি ৷ রসাদিধবনিব্যতিরিক্তা- 
নাম্। ব্যাপারবতীতি। নিষ্পাদনপ্রাণেো! হি রস ইত্যুক্তমূ। তত্র বিভাবাদি- 

যোজনা ত্বিকা বর্ণণা, ততঃ প্রভৃতি ঘটনাপর্যন্ত। ক্রিয়া ব্যাঁপারঃ তেন সততযুক্তা | 

রসানিতি। রশ্যমানতাসারানূ স্থায়িভাবান্ রসায়তুৎ রস্যমানতাপত্তিযোগ্যান্ 

কর্তম্। কাচিদিতি লোকবার্তাপতিতবোধাবস্থাত্যাগেনোন্নীলন্তী । অতএব 'তে 
কবয়ঃ বর্ষনাযোগাৎ তেষাম্। নবেতি। ক্ষণে ক্ষণে নৃতনৈনূতিনৈর্বৈচিত্র্যের্জগত্ত্যা- 

সত্রয়ন্তি। দৃষ্টিরিতি। প্রতিভারূপা, তত্র দৃষ্টিশ্চাক্ষুষং জ্ঞানং ষাড়বাদি য়সয়তীতি 
বিরোধালঙ্কারোইত এব নবা। তদন্থুগৃহীতশ্চ ধ্বনিঃ, তথা হি চাক্ষুষং জ্ঞানং 

নাবিবক্ষিতমত্যন্তমসম্তবাভাঁবাঁৎ। ন চান্তপরম্ অপি ত্বর্ধান্তরে এন্দ্রিয়কবিজ্ঞানা- 

ভ্যাসোল্পসিতে প্রতিভানলক্ষণেইর্থে সংক্রান্তমূ। সংক্রমণে চ বিরে!ধোহনুগ্রাহক 
এব। তর্দক্ষ্যতি_“বিরোধালঙ্কারেণ” ইত্যাদিনা । যা চৈবংবিধ! দৃষ্টিং পরিনিষ্ঠি 

তো২চলঃ অর্থবিষয়ে নিশ্চেতব্যে বিষয়েউন্মেষো যন্যাঃ। তথা পরিনিষ্ঠিতে লোক- 
প্রসিদ্ধেইর্থে ন তু কবিবদপূর্বন্থিযনর্থে উন্মেষো যন্যাঃ সা। বিপশ্চিতামিয়ং বৈপশ্চিতী। 
তে অবলম্ব্যেতি। কবীনামিতি বৈপশ্চিতীতি বচনেন নাঁহং কবির পণ্ডিত ইত্যাক্স- 
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বাচ্যালক্করসঃস্থষ্টত্বং চ পদাপেক্ষয়ৈব। যত্র হি কানিচিৎ পদানি 
বাচ্যালঙ্কারভাষ্রি কানিচিচ্চ ধ্বনিপ্রভেদযুক্তানি। যথা -_ 

দীর্ঘাকুর্বন্ পটুমদকলং কুজিতং সারসানাং 
প্রত্যুষেষু স্ুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ | 
যত্র স্ত্রীণাং হরতি স্থুরতগ্লানিমঙ্গানুকুলঃ 
সিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ | 

নোৌইনৌদ্বত্যং ধবন্যতে । অনাস্বীয়মপি দরিদ্রগৃহ ইবোৌপকরণতয়ান্তত আহতমে- 
তনয়। দৃষ্টি্বয়মিত্যর্থঃ | তে দ্বে অপীতি। ন হোকয়া দৃষ্ট্যা সম্যঙ দিবর্ণনং নির্বহৃতি | 

বিশ্বমিত্যশেষমূ। অনিশমিতি। পুনঃপুনরনবরুমূ। নির্বরয়ন্তো বর্ণনয়া, তথা 

নিশ্চিতার্থং বর্ণয়ন্তঃ ইদমিথমিতি পরামর্শীকুমানাদিন। নির্ভজ্য নির্ব্নং কিমত্র সারং 

স্যার্দিতি তিলশস্ভিলশো বিচয়নমূ। যচ্চ নির্বন্যতে তত খলু মধ্যে ব্যাপার্যমাণয়া 
মধ্যে চার্ঘবিশেষেষু নিশ্চিতোন্মেষয়া নিশ্চলয়া দৃষ্ট্যা সম্যঙনির্বণিতং ভবতি। 
বয়মিতি। মিথ্যাতবদৃষ্ট্যাহরণব্যসনিন ইত্যর্ঘঃ। শ্রান্তা ইতি। ন কেবলং সারং ন 
লব্ধং যাবৎ প্রত্যুত খেদঃ প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ। চশবস্তশবস্যার্থে। অন্বিশয়নেতি । 
যোগনিদ্রয়। ত্বমত এব সারস্বরূপবেদী স্বরূপাবস্থিত ইত্যর্থঃ। শ্রান্তস্য শয়নস্থিতং 

প্রতি বুমানে ভবতি। তপ্তক্তীতি। ত্বমেব পরমাত্মস্বরূপো বিশ্বাসারস্তস্ ভক্তিঃ 

শরদ্ধাতিপূর্বকউপাসনা ক্রমজস্তদীবেশস্তেন তুল্যমপি ন লবমাস্তাং তাবত্তজ্জারতীয়ম্। 
এবং প্রথমমেব পরমেশ্বরভক্তিভাজঃ কুতৃহলমাত্রাবলঘ্বিতকবিপ্রীমাণিকোভয়বৃতেঃ 

পুনরপি পরমেশ্বরভক্তিবিশ্রান্তিরেব যুক্তেতি মন্বানস্যেয়মুক্তিঃ । সকলপ্রমাণপরি- 

নিশ্চিতদৃষ্টাদৃষ্টবিষয়বিশেষজং যৎ হুখং, যদপি বা লোকোত্তরং রসচর্বণাত্রকং ততঃ 

উভয়তোহপি পরমেখরবিশ্রান্ত্যানন্নঃ প্ররৃষ্যতে ৷ তদানন্দবিপ্র্মাত্রাবভাসো হি 
রসাম্বাদ ইত্যুক্তং প্রাগস্মীভিঃ | লোকিকং তু স্থখং ততোংপি নিকষ্টপ্রায়ং বুতর- 

দুঃখান্যষঙ্গাদিতি তাৎপর্যমূ। তত্রৈব দৃষ্টিশব্দা প্রেক্ষয়ৈকপদানুপ্রবেশঃ | দৃষ্টিমবলম্বয 

নির্বধমিতি বিরোধালঙ্কীরো বাশ্ীয়তাম্, অন্ধপদন্তাসেন দৃষ্টিশব্দোইত্যতন্ততিরস্কৃত- 

বাচ্যো বাস্ত ইত্যেকতরনিশ্চয়ে নাস্তি প্রমীণম্, প্রকারদয়েনীপি হণ্ত্বাৎ। ন চ 
পূর্বত্রীপ্যেবং বাচ্যমূ। নবাঁশবেন শব্দবশক্ঞযন্ুরণনতয়! বিবৌধস্থয সর্বথাবলম্বনাৎ। 

এবং সংকরং ত্রিবিধমুদীহৃত্য সংকৃষ্টিমুদীহরতি বাচেতি। সকলবাক্যে হি 

য্চলঙ্কারোৎংপি ব্যঙ্গ্যার্ধোইপি প্রধানং তদানু গ্রাহানুগ্রাহকত্বপংকরব্তদভাবে ত্বসঙ্গতি- 



২৩৪ সঢাকলোচনোপেতধ্বন্যালোকে 

অত্র হি মৈত্রীপদমবিবক্ষিতবাচ্যো৷ ধ্বনি | পদাস্তরেঘলঙ্কারাস্তরাণি ।' 

সংস্যষ্টালঙ্কারা স্তরসঙ্কীর্ণো ধ্বনির্থা _ 

দস্তক্ষতানি করজৈশ্চ বিপাটিতানি 

প্রোন্তিন্সান্দ্রপুলকে ভবতঃ শরীরে । 

দত্তানি রক্তমনস1 মুগরাজবধ্ব। 

জাতস্পৃহৈমুনিভিরপ্যবলোকিতানি ॥ 

রিত্যলঙ্কারেণ বা৷ ধ্বনিনা বা পর্যায়েণ দ্বাভ্যামপি বা যুগপৎ পদবিশ্রান্তাভ্যাং 

ভাব্যমিতি ত্রয়ো৷ ভেদাঃ। এতদগভীকৃত্য সাধারণমাহ _পদাপেক্ষয়ৈবেতি | যত্রানু- 

গ্রাবান্গ্রাহকভাবং প্রত্যাশঙ্কাপি নাবতরতি তং তৃতীয়মেব প্রকীরমুদা হতুমুপক্রমতে 
_-যত্ত্র হীতি। যস্মাগ্ঘত্র কাঁনিচিদলঙ্কারভাঞ্জি কানিচি€ ধ্বনিযুক্তানি, যথা দীঘাঁ- 

কুরবন্িত্যত্রেতি। তথাবিধপদাপেক্ষয়ৈব বাঁচ্যালক্কারসংস্্ত্বামত্যাবৃত্যা . পৃৰগ্রন্থেন 
সম্বন্ধ: কর্তব্য; | অত্র হীতি। অব্রত্যে। হিশব্দো মৈত্রীপদ মিত্যন্যানত্তরং যোজ্য 

ইতি গ্রন্থসঙ্গতিঃ 

দী্ঘীকুর্বন্নিতি । সিপ্রাবাতেন হি দূরমপ্যসে। শব নীয়তে, থা সকুমারপবন- 

স্পর্শজাতহ্যাঃ চিরং কুজন্তি, তৎকুজিতং চ বাতান্দোলিতসিপ্রাতরঙ্গজমধুরশব্দমিশ্রং 

ভবতীতি দীর্ঘত্বম। পটিতি। তথাসৌ সুকুমার বামুর্ষেন তজ্ঞঃ শব্দঃ সারস- 

কুজিতমপি নাভিভবতি প্রত্যুত তৎ সব্রন্মচারী তদেব দীপয়তি। ন চ দীপনং 

তদীয়মন্থপযোগি যতস্তন্মদেন কলং মধুরমাকর্ণনীয়ম্। প্রত্যুষেষিতি। প্রভাতম্থয 
তথাবিধসেবাবস্রত্বম। বহুধচনং সদৈব তত্রেষা হৃগ্ভাতেতি নিরূপয়তি স্ফুটিতান্যত্ত- 

বর্তমানমকরন্দভরেণ | তথা ক্ফুটিতাঁনি বিকশিতানি নয়নহারীণি যানি কমলানি 

তেষাং য আমোদস্তেন যা মৈত্রী অভ্যাসাঙ্গাবিয়োগপরস্পরান্কৃল্যলাতস্তেন কষায় 

উপরক্তো মকরন্দেন চ কষায়বণ্ণীকৃতঃ | স্ত্রীণামিতি | সর্বস্য তথাবিধশ্য ত্রেলোক্য- 
সারভূৃতন্ত য এবং করোতি সুরতরুতাং গ্লানিং তান্তিং হরতি, অথচ তদ্দিষয়াং প্লানিং 

পুনঃ সম্তোগাঁভিলাষোদ্দীপনেন হরতি । 

ন চ প্রসহ্প্রভৃততয়াপি ত্বঙ্গীহুকূলো হৃগম্পর্শঃ হ্ৃদয়ান্তভূতিশ্চ। প্রিয়তমে 

তদ্ধিষয়ে প্রা্থনার্থ চাটনি কারয়তি। প্রিয়তমোইপি তৎপবনস্পশপ্রবুদ্ধসন্তোগাতি- 
লাষঃ। প্রীর্থনার্ঘং চাটনি করোভীতি তথ! কার্যত ইতি পরম্পরান্ুরাগপ্রা- 

শৃর্দীররসসর্বস্বভৃতোইসে প্রবনঃ। যুক্তং চৈতত্বস্থ যতঃ সিপ্রাপরিচিতোইসে৷ বাঁত 



তৃতীয়োদৃভোতঃ ২৩৫. 

অত্র হি সমাসোক্তিসংস্থষ্টেন বিয়োধালঙ্কারেণ সঙ্কীরণস্যা লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযস্তয 
ধ্বনেঃ প্রকাশনম্। দয়াবীরস্ত পরমার্থতো বাক্যার্থীভতত্বাৎ। সংস্থষ্টা- 
লঙ্কারসংস্থষ্টত্বং চ ধ্বনের্যথা _ 

অধিণঅপওঅরসিএস্ব পহিঅসামাইএস্থ দিঅহেন্তু। 

সোহই পসারিঅগিআণং ণচ্চিঅং মোরবন্দাণম্ ॥ 
অত্র হ্যপমারূপকাভ্যাং শব্দশক্ত,/ভ্তবান্ুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনেঃ সং- 

স্যষ্টত্বম্। | 

ইতি নাগরিকো ন ত্ববিদগ্ধো গ্রাম্যপ্রায় ইত্যর্থঃ| প্রিয়তমোইপি রত্যন্তেহ্গীনূকৃলঃ 
সংবাহনাদিন। প্রীর্থনার্ধং চাটুকীর এবমেব স্থরতগ্লীনিং হরতি। কৃজিতং চীনঙ্গী- 
করণবচনাঁদি মধুরধবনিতং দীর্ঘাকরোতি। চাটুকরণাঁবসরে চ ক্ফুটিতং বিকসিতং 
যৎকমলকাস্তিধারিবদনং তশ্য যাঁমোদমৈপ্রী সহজসৌরতপরিচয়স্তেন কষাঁয় উপরক্তো 
ভবতি। অঙ্গেষু চাত্ষষ্ঠিকপ্রয়োগেষন্কূলঃ। এবং শব্দরূপগন্ধ্পর্শা যত্র হা যত্র 

চ পবনোইপি তথা! নাগরিক: স তবাবশ্মভিগন্তব্যো! দেশ ইতি মেঘদুতে মেঘং 
প্রতি কাঁমিন ইয়মুক্তিঃ। উদাহরণে লক্ষণং যৌজয়তি-- মৈত্রীপদমিতি | হিশব্দো- 
ইন্তরং পঠিতব্য ইত্যুক্তমেব । অলঙ্কারান্তরাণীতি। উৎপ্রেক্ষান্বভাঁবোক্তিরূপ- 
কোপমাঃ ক্রমেণেত্যর্থঃ । এবমিয়তা 

গুণীভৃতব্যঙ্্যৈ সালঙ্কারৈঃ সহপ্রভেদৈঃ শ্বৈঃ। 
সংকরসংহ্ষ্টিভ্যাম্। 

ইত্যেতদত্তং ব্যাখ্যায়োদাহরণাঁনি চ নিরপ্য “পুনরপি" ইতি যত কারিকাভাঁগে' 
পদদ্য়ং তন্যার্থং প্রকাশয়ত্যুদীহরণদারেণৈব _ সংস্থগ্রেত্যাদি। পুন:শবস্যায়মর্থঃ_ 
ন কেবলং ধ্বনেঃ স্বপ্রভেদাদিভিঃ সংস্টিসংকরৌ বিবক্ষিতৌ যাঁবত্তেষামন্তোন্তমপি 
স্বপ্রতেদানীং স্বপ্রভেদৈর্ভণীভুতব্যক্স্যেন ব। সঙ্কীর্ণানাং সংস্ষ্টানাং চ ধ্বনীনাং 

সন্বীর্নত্বং সংস্ষটত্বং চ দুর্লক্ষ্যমিতি বিস্পষ্টোদাহরণং ন ভবতীত্যভিপ্রায়েণালঙ্কারস্থ্যা- 
লঙ্কারেণ সংস্ষ্টস্ত স্কীর্ণন্ত ব। ধবনৌ সংকরসংসর্গে। প্রদর্শনীয়ো | 

তদশ্মিন ভেদচতুগ্টয়ে প্রথমং ভেদমুদাহরতি _ দত্তক্ষতাঁনীতি | বোধিসত্ত্ 
স্বকিশোরভক্ষণপ্রবৃত্তাং সিংহীংপ্রতি নিজশরীরং বিতীর্ণবতঃ কেনচিচ্চাটুকং ক্রিয়তে | 
প্রোডুতঃ সান্দ্রঃ পুলকঃ পরার্থসম্পত্তিজেনানন্দভরেণ যত্র। রক্তে রুধিরে মনো২- 

ভিলাযো বস্যাঃ, অন্ুরক্তং চ মনো যন্যাঃ। মুনয়শ্চোদ্বো ধিতমদনীবেশাশ্চেতি, 



২৩৬ সটাকলোচনোপেতধবস্যালোকে 

এবং ধ্বনেঃপ্রভেদাঃপ্রভেদাভেদাশ্চ কেন শক্যস্তে। 

সংখ্যাতৃং দিওমাত্রং তেষামিদমুক্তমস্মীভিঃ ॥ ৪৪ ॥ 

অনস্তা হি ধ্বনেঃ প্রকারাঃ সহ্ৃদয়ানাং ব্যুৎপত্তয়ে তেষাং দিও 
মাত্রং কথিতম্। 

ইতুযুক্তলক্ষণো যে ধ্বনিধিবেচ্যঃ প্রযত্বতঃ সত্ভিং | 

সতকাব্যং কভু বা জ্ঞাতুং বা সম্যগভিযুক্তৈত ॥ ৪৫ ॥ 

উক্তস্বরূপধ্বনিনিরূপণনিপুণা হি সৎকবয়ঃ সহ্ৃদয়াশ্চ নিয়তমেৰ 

কাব্যবিষয়ে পরাং প্রকর্ষপদবীমাসাদয়স্তি । 

বিরোধঃ। জাতস্পৃহৈরিতি চ বয়মপি কদাচিদেবং কাঁরুণিকপদবীমধিরো ক্ষ্যামন্তদা 
সত্যতো মুনয়ো ভবিষ্যাম ইতি মনৌরাজ্যযুক্তৈঃ । সমাঁসোক্তিশ্চ নায়িকা বৃততান্ত- 
প্রতীতেঃ । দয়াবীরস্যেতি। দয়াপ্রযুক্তত্বাদত্র ধর্ম্নস্য ধর্মবীব এব দয়াবীরশব্দে- 

নোক্তঃ। বীরশ্চাত্র রসঃ, উৎসাহন্যেব স্থায্রিত্বাদিতি ভাঁবঃ দয়াবীরশব্দেন ব1 শীস্তং 
ব্যপদিশতি | সোইত্র রসঃ সংস্ষ্টালক্কারেণানুগৃহাতে । সমাসোক্তিমহিয়া হায়মর্থঃ 

সম্পগ্ধতে-য্থা কশ্চিন্মনোরথশতপ্রাথিতপ্রেয়পীসস্তোগাবসরে জাঁতপুলকল্তথা ত্বং 
পরার্থসম্পাদনায় স্বশরীরদান ইতি করুণাতিশয়োহন্ুভাঁববিভাবসম্পদোদ্দীপিতঃ | 

দ্বিতীয়ং ভেদমুদাহরতি _ সংসৃষ্টরেতি। অভিনবং হৃদ্যং পয়োদানীং মেঘানাং 

রসিতং যেষু দিবসেষু। তথা পথিকান্ প্রতি শ্যামাঁয়িতেযু মোহজনকত্বাদ্রা্রিরূপ- 
তামাঁচরিতবৎস্থ। যদি বা পথিকানাং শ্যামায়িতং দুঃখবশেন শ্যামিকা যেভ্যং ৷ 

শোভতে প্রসারিতগ্রীবাণীং মন্ুরবৃন্দানাং নৃত্তম্। অভিনয়প্রয়েশগরসিকেষু পৃথিক- 

সামাজিকেষু সংস্থ মমুরবুন্দানীং প্রপারিতগীতানাং প্ররুষ্টসারণাহুসারিগীতানাঁং তথা 
গ্ীবারেচকায় প্রসারিতগ্রীবাঁণীং নৃত্বং শোভতে | পথিকান্ প্রতি শ্যাঁম। ইবাচরন্তীতি 

ক্যচ্। প্রত্যয়েন লুণ্তোপম নিদদিষ্টা । পথিকসামাঁজিকেধিতি কর্মধারয়স্য স্পষ্টত্বা- 

দ্্পকম্। তাভ্যাং ধবনেঃ সংসর্গ ইতি গ্রন্থকারশ্যাশয়ঃ | অব্রৈবোদাহরণেহন্যদ্- 
ভেদদ্বম্মুদাহ্তৎ শক্যমিত্যাশয়েনোদাহরণীন্তরং ন দত্তম। তথা হি--ব্যাপ্রাদেরা- 

কৃতিগণত্বে পথিকসামাজিকেধিত্যুপমীরূপকাভ্যাং সন্দেহাঁস্পদত্বেন সঙ্ষীর্ণাভ্যাঁমভিনয়- 
প্রয়োগে, অভিনবপ্রয়োগে চ রসিকেঘিতি প্রসারিতগীতানামিতি যঃ শব্দশক্তয্যসতবস্তস্য 
সংসর্গমাত্রমনুগ্রান্ত্বাভাবাঁৎ- 'পহিঅসামাইএন্' ইত্যত্র তু পদে সঙ্কীর্ণাভ্যাং 
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অক্ফুটন্ফুরিতং কাব্যতত্বমেতগ্যথোদিতম্। 

অশরু বন্তি্ব্যাকুং রীতয়ঃ সম্প্রবত্তিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ 

এতদ্ধ্বনিপ্রবর্তনেন নির্ণীতং কাব্যতত্বমন্ফুটস্যুংরিতং সদশব্রুবন্তিঃ 
প্রতিপাদযিতৃং বৈদর্ভী গৌড়ী পাঙ্কালী চেতি রীতয়ঃ প্রবততিতাঃ। 
রীতিলক্ষণবিধায়িনাং হি কাব্যতত্বমেতৎ স্ফুটতয়। মনাক্ স্ফুরিতমাসী- 
দিতি লক্ষ্যতে তদত্র স্ফুটতয়া সম্প্রদণিতেনান্তেন রীতিলক্ষণেন ন 
কিঞ্চিৎ । 

শব্দতত্বাশ্রয়াঃ কাশ্চিদর্থতত্বধুজোহপরাঃ। 
বৃত্তয়োইপি প্রকাশস্তে জ্ঞাতেহস্মিন কাব্যলক্ষণে ॥ ৪৭ ॥ 

অস্মিন্ ব্যঙ্গ্যব্যপ্কভাববিবেচনময়ে কাব্যলক্ষণে জ্ঞাতে সতি যাও 
কাশ্চিৎ প্রসিদ্ধা উপনাগরিকাগ্যাঃ শব্দতত্বীশ্রয়৷ বৃত্য়৷ যাশ্চার্থতত্ব- 
সন্বন্ধাঃ কৈশিক্যাদয়স্তাঃ সম্যগ্রীতিপদবীমবতরস্তি। অন্যথ। তু তাসাম- 

ৃষ্টার্থানামিব বৃত্তীনামশ্রদ্ধেয়ত্বমেব স্তান্নান্ুভবসিদ্ধত্বম। এবং ক্ফুটতয়ৈব 

লক্ষণীয়ং স্বরূপমন্ত্য ধবনেঃ। যত্র শব্দানামর্থানাং চ কেধাঞ্চিৎ প্রতি- 
পত্তবিশেষসংবেদ্যং জাত্যত্বমিব রত্ববিশেষানাং চারুত্বমনাখ্যের়মবভাসতে 

তীভ্যামুপমারূপকাভ্যাৎ শব্দশক্তিযূলশ্য ধনে: সঙ্ীর্ত্বমেকব্যগ্রকানুপ্রবেশাদিতি 
সঙ্কীর্ণালঙ্কীরসংসৃষ্টঃ ৷ সঙ্কীর্ণীলঙ্কারসঙ্কীর্ণশ্চেত্যপি ভেদদ্য়ং মন্তব্যম্ ॥ ৪৩ | 

এতদ্ুপসংহরতি এবমিতি | স্পষ্টম্ ॥ ৪৪ ॥ 

অথ “সহদয়মনঃপ্রীতয়ে” ইতি যৎ স্চিতং তদ্দিদানীং ন শব্দমা্রমপি তৃ নিবৃ্যট- 

মিত্যাশয়েনাহ--ইত্যুক্তেতি | যঃ প্রযত্বতো বিবেচ্যঃ অস্বভিশ্টোক্তলক্ষণো ধবনি- 

রেতদেব কাব্যতত্ব যথোদিতেন প্রপঞ্চনিরূপণাদিন। ব্যাকতু মশকু,বন্তিরলঙ্কারৈঃ 
রীতয়ঃ প্রবতিতা ইত্যুত্তরকারিকয়া সম্বন্ধ; | অন্যে তু যচ্ছবস্থানে “অয়ম্* ইতি 
পঠন্তি । প্রকর্ষপদবীমিতি | নির্মাণে বোঁধে চেতি ভাঁবঃ। ব্যাকতু মিশরু-বন্ভিরিত্যত্র 
হেতুঃ-_ অন্ফুটং কৃত্বা স্ফুরিতমিতি। লক্ষ্যত ইতি। রীতিহি গুণেঘেব পর্যবসিত । 
যদীহ-- বিশেষে গুণাত্মা গুণাশ্চ রসপর্যবসায়িন এবেতি হা,স্তং প্রাগগুণনিরপণে 
'শৃ্গার এব মধুরঃ? ইত্যত্রেতি । ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ 

প্রকীশত ইতি। অনুভবসিদ্ধতাং কাব্যজীবিতত্বে প্রযাস্তীত্যর্থঃ | রীতিপদবী- 
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কাব্যে তত্র ধ্বনিব্যবহার ইতি যল্লক্ষণং ধ্বনেরুচ্যতে কেনচিত্দযুক্তমিতি 
নাভিধেয়তামর্তি । যতঃ শব্দানাং স্বরূপাশ্রয়স্তাবদক্রিষ্টতে সত্যপ্রযুক্ত- 
প্রয়োগঃ । বাচকাশ্রয়ন্ত্ প্রসাদে! ব্যঞ্তকত্বং চেতি বিশেষঃ। অর্থানাং 
চ স্ফুটত্বেনাবভাসনং ব্যঙ্যপরত্বং ব্যঙ্গ্যাংশবিশিষ্টত্বং চেতি বিশেষ । 

তৌ চ বিশেষো ব্যাখ্যাতুং শক্যেতে ব্যাখ্য/তৌ চ বন্ুপ্রকারম্। 
তদ্যতিরিক্তানাখ্যেয়বিশেষসম্তাবনা তু বিবেকাঁবসাদভাবমূলৈব । 
যম্মাদনাখ্যেয়ত্বং সবশব্দাগোচরত্বেন ন কম্তচিৎ সম্ভবতি। অন্ততোইহ- 
নাখ্যেরশব্েন তম্যাভিধানসম্ভবাৎ। সামান্যসংস্পশিবিকল্পশব্দাগো- 
'চরত্বে সতি প্রকাশমানত্বং তু য্দাখ্যেয়ত্বমুচ্যতে কচিৎ তদপি কাব্য- 

বিশেষাণাং রত্ববিশেষাণামিব ন সম্ভবতি। তেষাং লক্ষণকারৈর্ব্যা- 
কৃতরূপত্বাৎ। রত্ববিশেষানাং চ সামান্যসম্তাবনয়ৈব মূল্যস্থিতিপরি- 
কল্পনাদর্শনাচ্চ । উভয়েষামপি তেষাং প্রতিপত্তবিশেষসংবেগ্যত্বমস্ত্যেব | 

মিতি। তদ্বদেব পর্যবসাক্রিত্বাংৎ। প্রতীতিপদবীমিতি বা পাঠঃ। নাঁগরিকয়া 

হাংপমিতেত্যনুপ্রাস বৃভিঃ শৃ্গারাদে বিশ্রাম্যতি। পরুষেতি দীর্চেষু রৌদ্রাদিযু। 
কোমলেতি হাস্যাদৌ । তথা -__বু্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাত ইতি যছুক্তং মুনিন। তত্র 

রসোচিত এব চেষ্টাবিশেষে বৃত্তিঃ । যদাহ- 

কৈশিকী ্লক্ষনেপথ্য। শৃঙ্গীররসসম্ভবা' ইত্যাদি । 

ইয়তা “তশ্যাঁভাবং জগছুরপরে ইত্যাদাবভাববিকল্সেষু “বৃত্তয়ো রীতয়শ্চ গতাঃ শ্রবণ- 

. গোচরং, তদতিরিক্ঃ কোইয়ং ধবনি'রিতি। তত্র কথঞ্চিদভ্যুপগমঃ: কৃতঃ কথঞ্চিচ্চ 

দূষণং দত্তমস্ছুটস্ষুরিতমিতি বচনেন | “ইদানীং বাচা স্থিতমবিষয়ে” ইতি যদুচে 
তন্ত, প্রথমোদ্দ্যোতে দুষিতমপি দূষয়তি সর্বপ্রপঞ্চকথনে হি অসম্ভাব্যমেবানাখ্যে়তব 

মিত্যভিপ্রীয়েশ । অক্রিষ্টত্ব ইতি শ্রতিকষ্টা্যভাব ইত্যর্থঃ। অপ্রযুক্তশ্য প্রয়োগ 
ইত্যপৌনরুক্ঞম্। তাবিতি শব্গতোহ্্থগতশ্চ | বিবেকশ্তাবসাদো যত্র তস্য 
ভাবে৷ নিবিবেকত্বমূ। সামান্তম্পশী৷ যে বিকল্পস্ততো যঃ শৰঃ দৃষ্টান্তেংপি অনাখ্যেয়- 
ত্বং নাস্তীতি দর্শয়তি - রত্ববিশেযাণাং চেতি। ননু সর্বেণ তন্ন সংবেগাত ইত্যাশঙ্ক্যা- 
ভ্যুপগমেনৈবোত্তরয়তি--উভয়েষামিতি । রত্বানাং কাব্যানাং চ। নন নার্থং শবাঃ 

(স্পৃশল্তযপীতি । অনির্দেশ্যস্য বেদকমিত্যাঁদৌ কথমণাখ্যেয়ত্বৎ বস্তুনামুক্তমিতি চেদত্রাহ 
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বৈকটিকা এব হি রত্বৃতত্ববিদঃ, সহৃদয়া এব হি কাব্যানাং রসজ্ঞা ইতি 
কন্ঠাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ। 

যত্বনির্দেশ্যত্বং সর্বলক্ষণবিষয়ং বৌদ্ধানাং প্রসিদ্ধং তত্ম্মতপরীক্ষায়াং 
্রন্থান্তরে নিরূপয়িস্যামঃ। ইহ তু গ্রন্থাস্তরশ্রবণলবপ্রকাশনং সহৃদয়- 

বৈমনন্তপ্রদায়ীতি ন প্রক্রিয়তে । বৌদ্ধমতেন ব1 যথ৷ প্রত্যক্ষা দিলক্ষণং 
তথাস্মাকং ধ্বনিলক্ষণং ভবিষ্যতি। তন্মাল্লক্ষণাস্তরস্য।ঘটনাদশব্দার্থত্বাচ্চ 

তশ্য্যোক্তমেব ধ্বনিলক্ষণং সাধীয়ঃ। তদিদমুক্তম্_ 
অনাখ্যেয়াংশভাসিত্বং নিব্যাচ্যার্থতয়া ধবনেঃ। 

ন লক্ষণং লক্ষণং তু সাধীয়োহস্ত যথোদিতম্ ॥ 
ইতি শ্রীরাজানকানন্দ বধনাচার্ধবিরচিতে ধ্বন্যালোকে তৃতীয় উদ্দ্যোতঃ॥ 

_-যত্বিতি। এবং হি সর্বভীববৃত্তান্ততুল্য এব ধবনিরিতি ধ্বনিম্বরূপমনাখ্যেয়মিত্যতি- 

ব্যাপকং লক্ষণং শ্যািতি ভাবঃ। গ্রন্থীত্তর ইতি বিনিশ্চয়টাকায়াং ধর্মোতর্যাং যা 

বিবৃতিরমুন। গ্রন্থক্কতা৷ রৃতা তত্রৈব তদ্যাখ্যাতম্। উক্তমিতি। সংগ্রহার্ঘং মমৈ- 
বেত্যর্থঃ। অনাখ্যেয়াংশম্যাভাসো বিদ্ভতে যশ্ষিন কাব্যে তস্য তাবস্তন্ন লক্ষণং 

ধবনেরিতি সম্বন্ধ: । অত্র হেতুঃ__ নির্বাচ্যার্থতয়েতি | নিবিভজ্য বক্ত,ং শক্যত্বাদিত্যর্থঃ। 
অন্থস্ত “নির্বাচ্যার্থতয়া” ইত্যত্র নিসো৷ নএর্থত্বং পরিকল্প্যানাখ্যেয়াংশভাসিত্বেইয়ং 

হেতুরিতি ব্যাচ্টরে, তত্ব, ক্রিষ্টমূ। হেতুশ্চ সাধ্যাবিশিষ্ট ইত্যুক্তব্যাখ্যানমেবেতি 

শিবম্। 

কাব্যালোকে প্রথাং নীতান্ ধবনিভেদান্ পরামুশৎ । 
ইদানীং লোচনং লৌকান্ রুতার্থান্ সংবিধাস্যতি ॥ 

আস্থত্রিতানাং ভেদানাং স্ষুটতাপত্তিদায়িনীম্। 
ত্রিলোঁচনপ্রিয়াং বন্দে মধ্যমাং পরমেশ্বরীম্ ॥ 

ইতি শ্রীমহীমাহেশ্বরাচীর্যবর্যাভিনবগ্ুপ্তোন্মীলিতে সহৃদয়ালোৌকলোচনে ধ্বনি- 
নসঙ্কেতে তৃতীয়ঃ উদ্দ্যোতঃ | 



চতুর্থ উদ্দ্যোতঃ 
এবং ধ্বনিং সপ্রপ্রথ্ৎ বিপ্রতিপত্তিনিরাসার্থং ব্যুৎপাগ্য তছুৎপাদনে 

প্রয়োজনাস্তরমুচ্যতে - 

ধ্বনের্যঃ সগুণীভূতব্যজ্যস্যাধব প্রদশিতঃ। 
অনেনানস্ত্যমায়াতি কবীনাং প্রতিভাগুণঃ ॥ ১॥ 

য এষ ধ্বনেগুণীভূতব্যঙ্গযত্য চ মার্গঃ প্রকাশিতস্তস্ত ফলাস্তরং কবি- 
প্রতিভানস্ত্যম্। কথমিতি চেৎ- 

অতো! হান্যতমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা । 
বাণী নবত্বমায়াতি পৃরার্থান্বয়বত্যপি ॥ ২ ॥ 

অতো ধ্বনেরুজ্প্রভেদমধ্যাদন্তমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা সতী 

বাণী পুরাতনকবিনিবদ্ধার্থসংস্পর্শবত্যপি নবত্বমায়াতি। তথা হাবি- 

বক্ষিতবাচ্যস্ত ধ্বনেঃ প্রকারঘয়সমাশ্রয়ণেন নবত্বং পূর্বার্থান্থগমেহপি, 

যথা -. 
স্মিতং কিঞ্চিনুগ্ধং তরলমধুরো দৃষ্টিবিভবঃ 

পরিস্পন্দে! বাচামভিনববিলাসোসিসরসঃ | 

গতানামারস্তঃ কিসলয়িতলীলাপরিমলঃ 

স্পৃশস্ত্যাস্তারুণ্যং কিমিব হি ন রম্যং মুগদৃশঃ ॥ 

কৃত্যপঞ্চকনির্বাহযোগে২ইপি পরমেশ্বর | 

নান্যোপকরণাপেক্ষো যথা তাং নৌমি শাঙ্করীম্ ॥ 

উদ্দ্যোতান্তরসঙ্গতিং বিরচয়িতুং বৃত্তিকাীর আহ- এবমিতি | প্রয়োজনান্তরমিতি । 

যছ্যপি “সহৃদয়মনঃ গ্রীতয়” ইত্যনেন প্রয়োজনং প্রাগেবোক্তং, তৃতীয়োদ্দ্যোতাবধো চ 
সৎকাব্যং কর্তৃৎ বা জ্জাতুং বেতি তদেবেষৎস্ফুটাকৃতং, তথাপি শ্ষুটতরীকর্তুমিদানীং 

যত্বঃ | যতত্ত স্পষ্টরূপত্বেন বিজ্ঞায়তে, অতো ২স্পষ্টনিরূপিতাঁৎ স্পই্টনিরূপণমন্তখৈব 

প্রতিভাতীতি প্রয়ৌজনান্তরমিত্যুক্তমূ। অথবা পূর্বোক্তয়োঃপ্রয়োজনয়োরস্তরং 



চতুর্ধোদৃছোতঃ ২৪১. 

ইত্যস্ত, 

সবিভ্রমশ্মিতোন্তেদ! লোলাক্ষ্যঃ প্রহ্থলদ্গিরঃ। 
নিতম্বালসগামিন্যঃ কামিন্য কস্ত ন প্পররিয়াঃ ॥ 

ইত্যেবমাদিষু শ্লোকেধু সৎস্ষপি সিনানারালরার রাজারা 
প্রতিভাসতে। তথা- 

যঃ প্রথমঃ প্রথমঃ স তু তথ। হি নিট রীতি: | 

শ্বাপদগণেষু সিংহঃ সিংহঃ কেনাধরী ক্রিয়তে ॥ 

ইত্যস্থা, 

স্বতেজংব্রীতমহিম! কেনান্যেনাতিশয্যতে ৷ 

মহন্ভিরপিমাতঙ্গৈ সিংহঃ কিমভিভূয়তে ॥ 
ইত্যেমাদিষু শ্লোকেষু সংব্বপ্যর্থাস্তরসঙ ক্রমিতবাচ্যধ্বনিসমাশ্রয়েণ 
নবত্বম্। বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যন্তাপুযক্তপ্রকারসমা শ্রষ্েণ নবত্বং যথা _ 

নিদ্রাকৈতবিনঃ প্রিয়স্ত বদনে বিন্যস্ বক্তং বধুঃ 
বোধত্রাসনিরুদ্বচু্বনরসাপ্যাভোগলোলং স্থিতা । 

বৈলক্ষ্যা ছ্বিমুখীভবেদিতি পুনস্তম্তাপ্যানারস্তিণঃ 
সাকাজ্জপ্রতিপত্তি নাম হৃদয়ং যাতং তু পারং রতেঃ ॥ 

বিশেষোইভিধীয়তে ; কেন বিশেষেণ সৎকাব্যকরণমস্য প্রয়োজনং, কেন চ সৎকাব্য- 
বোধ ইতি বিশেষে নিরূপ্যতে ৷ তত্র সৎকাব্যকরণে কথমস্য ব্যাপার ইতি পূর্বং 
বক্তব্যং নিষ্পাদিতস্য জ্ঞেয়ত্বাদ্দিতি তদুচ্যতে _ধবনের্য ইতি ॥ ১ ॥ 

নন্নু ধবনিভেদীৎ প্রতিভানামনত্তযমিতি ব্যধিকরণমেতদিত্যতিপ্রায়েণাশঙ্কতে 

-- কথমিতীতি । 

অক্রোত্তরম- অতো হীতি। আসতাবদ্বহবঃ প্রকারা:, একেনাপ্যেবং ভবতীত্য- 
পিশব্ার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি - বর্ণনীয়বস্তনিষ্টঃ প্রজ্ঞীবিশেষঃ প্রতিভানং, তত্র 

বর্ণনীয়স্য পারিমিত্যাদাগ্ভকবিনৈব স্প্টতাৎ সর্বশ্য তদ্বিষয়ং প্রতিভানং তজ্জীতীয়মেব 
স্যাৎ। ততশ্চ কাব্যমপি তজ্জাতীয়মেবেতি ্রষ্ট ইদানীং কবিপ্রয়োগঃ উক্তবৈচিন্র্যেশ 
তু তত এবার্থা নিরবধয়ো৷ ভবস্তীতি তদ্িষয়াণাং প্রতিভানা মাদস্ত্য মুপপন্নমিতি ।' 

১৬ 



২৪২ সটাকলোচনো পেতধ্বম্ভালোকে 

ইত্যাদেঃ শ্লোকস্ত। 

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাছুথায় কিঞ্চিচ্ছনৈ 

নিদ্রাব্যাজযুপাগতন্ত স্ুচিরং নির্বণ্য পত্যু মুখম্। 
বিশ্রন্ধং পরিচুম্থ্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং 

লঙ্জীনআঅমুখী প্রিয়েশ হসতা বালা চিরং চুম্বিতা। 

ইত্যাদিষু শ্লোকেষু সত্ঘপি নবত্বম। যথা বা “তরজত্রভঙ্গ” ইত্যাদি 

শ্লোকম্ত “নানাভঙ্গিভ্রমনুঃ, ইত্যাদি শ্লোকাপেক্ষয়ান্যত্মম্। 

যুক্ত্যাহনয়ানুসর্তব্যো রসা দির্বহুবিস্তরঃ। 
মিথোইপ্যনস্ততাং প্রাপ্ত কাব্যমার্গো যদাশ্রয়াৎ ॥ ৩ ॥ 

ননু প্রতিভানন্ত্যস্য কিং ফলমিতি নির্ণেতুং বাণী নবত্বমায়াতীত্যুক্তং, তেন বাণীনাং 

কাব্যবাক্যবাক্যনাং তাবন্নবত্বমায়াতি। তচ্চ প্রতিভানস্ত্যে সত্যুপপদ্ভতে, বাচ্যার্ধা- 

নন্ত্যে তচ্চ ধ্বনিপ্রপ্রেদাদিতি। 

তত্র প্রথমমত্যন্ততিরস্কতবা চ্যান্বয়মীহ --ন্মিতমিতি । যুগ্ধমধুরবিতবসরসকিসলয়ি- 
তপরিমলম্পর্শনান্তত্যন্ততিরস্কৃতানি ।  তৈরনাহৃতসৌন্দর্যযসর্বজনবাল্লভ্যাক্ষীণপ্রসর- 

ত্বসন্তাপপ্রশমনতর্পকত্বসৌকুমার্যসার্ককালিকতৎসংস্কারানুবৃত্তিত্বত্বাভিলষণীয়সলতত্বানি 
ধন্মানানি যানি, তৈঃ ম্মিতাদেঃ প্রসিদ্ধন্যার্থশ্য স্থবিরবেধোবি হিতধর্মব্যতিরেকেণ 

ধর্মান্তরপাত্রতা যাঁবৎক্রিয়তে, তীবস্তদপূর্বমেব সম্পদ্ভত ইতি সর্বত্রেতি মন্তব্যমূ। 

অস্তেতি অপূর্বত্বমেব ভাঁসত ইতি দূরেণ সথন্ধঃ | সর্বত্রেবাস্য নবত্বমিতি সঙ্গতিঃ | 

দ্বিতীয়: প্রথমশব্োইর্থান্তরে২ইনপাকরণীয়প্রাধানত্বসাধারণত্বাদিব্যন্্যধর্মীত্তরে সংক্রান্ত 

স্বার্থ, ব্যনক্তি। এবং সিংহোশবোছিপি বীরত্বানপেক্ষত্ববিন্ময়নীয়ত্বাদ ব্যঙ্যধর্মাত্তরে 

সঙক্রান্তং স্বার্থ, ধবনতি। 

এবং প্রথমস্য দো ভেদাবুদানহৃত্য দ্বিতীয়স্তাপ্যুদীহতুাস্ত্রয়তি-_বিবক্ষিতেতি। 

নিদ্রায়াং কৈতবী কৃতকন্থপ্ত ইত্যর্ঘঃ। বদনে বিন্যস্ত বক্ত,মিতি। বদনস্পর্শজমেব 

তাবদ্দিব্যং স্ুখং ত্যক্তয্যন্ন পারয়তীতি। অতএব প্রিয়ন্যেতি। বধুঃ নবোচঢ়া। 

বোধত্রাসেন প্রিয়তমপ্রবৌধভয়েন নিরুদ্ধো৷ হঠাৎ প্রবর্তমানঃ প্রবর্তমানোইপি 

কথঞ্চিত কথঞ্চিৎ ক্ষণমাত্রন্ধতশ্চ,ঘনীভিলাষো। যথা । অতএব আভোগেন পুনঃ 

পুননিত্রাবিচারনিরব্ণনয়া বিলোলয ক্ৃতব স্থিতা, ন তু সর্বধৈব চুনাঙ্সিবতিতুং শরো- 
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'বন্ুবিস্তারোহয়ং রসভাবতদাভাসততপ্রশমনলক্ষণো মার্গো যথাম্বং 
বিভাবান্থভাবপ্রভেদকলনয়া ষথোক্তং প্রাকৃ। স সর্ব এবানয়া যুক্ত্যানু- 
সর্তব্যঃ। যস্ত রসাদেরাশ্রয়াদয়ং কাব্যমার্গঃ পুরাতনৈঃ কবিভিঃ সহত্র- 
সংখ্যৈরসংখ্যের্বা বহুপ্রকারং ক্ষুপ্রত্বান্মিথোহপ্যনস্ততামেতি । রসভাবা- 

'দীনাং হি প্রত্যেকং বিভাবান্ুভীবব্যভিচারিসমাশ্রয়াদপরিমিতত্বম্। 
তেষাং চৈকৈকপ্রভেদাপেক্ষয়াপি তাবজ্জগদ ত্বমুপনিবধ্যমানং স্থুকবি- 
ভিস্তদিচ্ছাবশাদন্যথ! স্থিতমপ্যন্যৈব বিবর্ততে । প্রতিপাদ্িতং চৈত- 
চ্চিত্রবিচারাবসরে । গাথা চাত্র কৃতৈব মহাঁকবিন। _ 

তীত্যর্থঃ। এবংভূতৈষ! যদি মুয়া পরিচুদ্ধ্যতে, তদ্দিলক্ষা৷ বিদ্ুখীতবেদিতি তশ্যাপি 
প্রিয়স্য পরিচুণ্ঘনবিষমে নিরা রভ্তস্য | হৃদয়ং সাঁকাজ্প্রতিপত্তি নামেতি । সাঁকাজ্কা 

সাঁভিলীষা প্রতিপত্তিঃ স্থিতির্যস্য তাঁদুশং রুহরুহিকাঁকদধিতং ন তু মনোরথসম্পত্তি- 
চরিতার্থ, কিন্তু রতেঃ পরস্পরজীবিতসর্বশ্বীভিমানরূপায়াঃ, পরনিরতেঃ কেন চিদপ্যন্থ- 

ভবেনালবাবগাহনায়াঃ পারঙ্গতমিতি পরিপূর্ণীভূত এব শৃঙ্গার:। দ্বিতীয়ঙ্শোকে তু 
পরিচুম্বনং সম্পন্নং লজ্জা৷ স্বশব্দেনোক্তা । তেনাপি সা পরিচুম্বিতেতি ষগ্ধপি পোধিত 
এব শৃঙ্গারঃ, তথাপি প্রথমশ্লোকে পরম্পরাঁভিলাষপ্রপরনিরোধপরম্পরাপর্যবসাঁনা- 

-সম্তভবেন যা রতিরুক্তা সোভয়োয়প্যেকশ্বরূপ চিত্তবৃত্্যন্থপ্রবেশমাচক্ষাণ। রতিং স্থুতরাং 

পৌষয়তি ॥ ২ ॥ 

এবং মৌলং ভেদচতুষ্য়মুদা হৃত্যালক্ষ্যক্রমভেদেঘতিদেশমুখেন সর্বোপভেদ- 

বিষয়ং নির্দেশং করোতি যুক্ত্যানয়েতি । অনুসর্তব্য ইতি। উদাহর্তব্য ইত্যর্থঃ। 

যথোক্তমিতি | 

তশ্থযাঙ্গানাং প্রতেদ! যে প্রভেদীঃ স্বগতাশ্চ যে। 

তেষাঁমানজ্ত্যমগ্যোন্তাসন্বন্বপরিকল্পনা ॥ 

ইত্যত্র। প্রতিপাদিতং চৈতদিতি। চশব্দোহপিশব্যার্থে ভিন্নব্রম: | এতদপি 
প্রতিপাদিতং “ভাবানচেতনাঁনপি চেতনবচ্চেনানচেতনবদি'ত্যত্র । অতথাস্থিতনপি 

বহিম্তথাসংস্থিতানি বেতি। ইবশবেন একতরত্র বিশ্রান্তিযোগাভাবাঁদেব স্ৃতরীং 

বিচিত্ররূপানিত্যর্থঃ | হৃদয় ইতি। প্রধানতমে সমত্তভাবকনকনিকষস্থান ইত্যর্থঃ | 
নিবেশয়তি য্থয ষস্য হৃদয়মস্তি, ত্য তশ্য অচলতয়। তত্র স্থাঁপয়তীত্যর্থঃ। অতএব 
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অতহট্ঠএ বি তহসন্টিএ বব হিঅঅম্মি জা ণিবেসেই। 

অথথবিসেসে সা জঅই বিকড়কইগোঅরা বাণী ॥ 

( অতথাস্থিতানপি তথাসংস্থিতানিব হৃদয়ে যা নিবেশয়তি। 

অর্থবিশেষান্ সা জয়তি বিকটকবিগোচরা বাণী ॥ ইতি ছায়া ) 

তদদিখং রসভাবাগ্যাশ্রয়েণ কাব্যার্থানামানস্ত্যং সুপ্রতিপাদিতম্। এত- 

দেবোপপাদয়িতুমুচ্যতে _ 

ষ্টপূর্বা অপি হর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ। 
সবৈ নব! ইবাভাস্তি মধুমাস ইব ক্রেমাঃ ॥ ৪ ॥ 

তথা হি বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যশ্যৈব শব্দশক্ত[ন্তবান্ুরণনরূপব্যঙ্্যপ্রকার- 

সমাশ্রয়েণ নবত্বমূ। যথা _ “ধরণীধারণায়াধুন! ত্ঃ শেষ? ইত্যাদেঃ। 

শেষে হিমগিরিস্ত্ং চ মহান্তে। গুরব? স্থিরাঃ। 

যদলজ্ঘিতমর্ধাদাশ্চলস্তীং বিভ্রতে ভূবম্ ॥ 

ইত্যাদিযু সংস্পি। তন্যৈবার্থশক্তণত্তবান্ুরণনরূপব্যঙ্গ্যসমা শ্রয়েণ 
নবত্বম। যথা _«এবংবাদিনি দেবর্ষে+ ইত্যাদি শ্লোকস্তয। 

তে প্রসিদ্ধার্থেভ্যোইন্য এবেত্যর্থবিশেষাসঃসম্পদ্ধন্তে । হৃদয়নিবিষ্টা এব চ তথা 

ভবস্তি নান্যথেতার্থঃ। সা জয়তি পরিচ্ছিন্নশক্তিভ্যঃ প্রজাপতিভ্যোৎপুযুৎকর্ষেণ 

বর্ততে। তৎপ্রগাদাদেব কবিগোৌঁচরো বর্ণনীয়োহর্৫থো বিকটো নিঃসীমা 
সম্পছ্তে ॥ ৩॥ 

প্রতিভানীং বাণীনাঞ্চানন্ত্যং ধ্বনিকৃতমিতি যদন্ুতিত্নমুক্তং, তদেব কারিকয়। 

তঙ্গ্যা নিরপ্যত ইত্যাহ - উপপাদগ্িতুমিতি | উপপত্ত্যা! নিরূপয্লিতুমিত্যর্থঃ ৷ যছ্ধা- 
প্যর্থান্ত্যমাত্রে হেতুর্বত্তিকারেণোক্তঃ, তথাপি কারিকাকারেণ নে"ক্ত ইতি ভাবঃ। 
যদি বা উচ্যতে সংগ্রহঙ্লৌোকোহয়মিতি ভাবঃ। অত এবাস্য ক্লোকস্য বৃত্তিগ্রন্থে 
ব্যাখ্যানং ন কৃতম্ । 

ৃষ্টপূর্বা ইতি। বহিঃপ্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাপৈঃ প্রীকতনৈশ্চ কবিতিরিত্যুভয়থা 
নেয়ম। কাব্য মধুরমাংসস্থানীয়ম্, স্পৃহাং লঙ্জীমিতি, রাগবতামুৎকলিকা ইতি চ। 

শব্স্পৃষ্টেইর্থে কা হাতা.) 
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কৃতে বরকথালাপে কুমার্ধ্যঃ পুলকোদগমৈঃ। 
সুচয়স্তি স্পৃহামস্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ ॥ 

ইত্যাদিষু সংঘ্ষর্থশক্ত[ত্তবান্ুরণনরূপব্যঙ্গস্ত কবিপ্রোঢঃক্তিনিন্সিতশরী- 
রত্বেন নবত্বমূ। যথা “সজ্জেই সুরহিমীসো _? ইত্যাদেঃ। 

স্থরভিসময়ে প্রবৃত্তে সহসা প্রাছ্র্ভবস্তি রমণীয়াঃ। 

রাগবতামুংকলিকাঃ সহৈব সহকারকলিকাভিঃ ॥ 

ইত্যাদিষু সংন্বপ্যপূর্বত্বমেব । 
অর্থশক্ত-[9্তবান্গরণনরূপব্যঙ্গযস্ত  কবিনিবদ্ধব্তৃপ্রৌটোক্তিমাত্র- 

নিম্পন্নশরীরত্বেন নবত্বম্ যথা _“বাণিঅঅ হথিদভ্তা” ইত্যাদিগাথার্থন্ত | 

করিণীবেহববঅরো! মহ পুস্তো! এককাগুবি ণবাই। 
হঅসোল্থাএ' তহ কহে জহ কণডকরগুঅং বহই ॥ 
( করিণীবৈধব্যকরে। মম পুত্র এককাগুবিনিপাতী । 
হতম্য়া তথা কৃতো! যথা কাণ্করগুকং বহতি ॥ ইতিচ্ছায়া ) 

এতানি চোঁদাহরণানি বিতত্য পুর্বমেব ব্যাখ্যাতানীতি কিং পুনরুক্ত্যা সত্যপি 

প্রাক্তনকবিস্পৃষ্টত্বে নৃতনত্বং ভবত্যেবৈতৎপ্রকারা নুগ্রহাদিত্যেতাঁবতি তাৎপর্যং হি 
গ্রন্থস্যাধিকন্নান্তৎ । করিণীবৈধব্যকরো। মম পুত্রঃ একেন কাঁগ্ডেন বিনিপাঁতনসমর্থঃ 
হতন্ষয়া তথা কৃতো যথা কাগুকরণকং বহতীত্যুত্তান এবায়মর্থঃ, গাঁধার্থস্তানালীঢ়- 
তৈবেতি সন্বন্ধঃ ॥ ৪ ॥ 

অত্যন্তগ্রহণেন নিরপেক্ষভাবতয়। বিপ্রলস্তাশঙ্কাঁং পরিহরতি । বৃষফীণাং পরস্পর- 

ক্ষয়ঃ, পাগুবাঁনামপি মহাঁপথক্রেশেনানুচিতা বিপত্ভিঃ, কৃষ্ণশ্যাপি ব্যাধাঁদিধবংস ইতি 
সর্বস্তাপি বিরসমেবাঁবসানমিতি | মুখ্যতয়েতি। যছ্যপি “ধর্মে চার্থে চ কামে চ 

'মোক্ষে চে” তুযুক্তং, তথাপি চত্বারশ্চকাঁরা এবমান্ছঃ_ যগ্যপি 'ধ্ষীর্ঘকামানাং সর্বস্ব 
তাদৃঙনান্তি যদন্তত্র ন বিদ্ভতে, তথাপি পর্যন্তবিরসত্বমত্রৈবাঁলোক্যতাম্। মোক্ষে তু 
যন্ত্রপং তশ্য সাঁরতাত্রৈব বিচার্যতামিতি | 

যথাযথেতি । লোকৈ্তন্তযমাঁণং যত্বেন সম্পাগ্চমানন্বর্মার্থকীমতৎসাঁধনলক্ষণং, 
'স্তভৃততয়াভিমতমপি | যেন যেনার্জনরক্ষণক্ষয়াদিন। প্রকারেশ। অসারবত্তচ্ছেন্ত্- 
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এবমাদিঘর্েষু সংব্বপ্যনালীটতৈব । 
যথা ব্যঙ্গাভেদসমা শ্রয়েণ ধবনেঃ কাব্যার্থানাং নবত্বমুৎপছ্যতে, তথা! 

ব্যঞ্জকভেদসমাশ্রয়েণাপি। তত্তু গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন লিখ্যতে স্বয়মেব' 

সহদয়ৈরত্যুহম্। অত্র চ পুনঃ পুনরুক্তমপি সারতয়েদমুচ্যতে _ 

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেহন্মিষ্বিবিধে সম্ভবত্যপি। 

রসাদিময় একম্মিন্ কবিঃ স্তাদবধানবান্ ॥ ৫ ॥ 

অশ্থিন্নর্থনন্ত্যহেতৌ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্কভাবে বিচিত্রং শব্দানাং সস্ভবত্যপি, 
কবিরপূর্বার্থলাভার্থী রসাদিময় একন্মিন্ ব্যঙ্যব্যঞ্জকভাবে যত্বাদবদধীত।' 
রসভাবতদাভাসরূপে হি ব্যঙ্গ্যে তদ্যগ্জকেষু চ যথানিরিষ্টেযু বর্ণপদ” 
বাক্যরচনাপ্রবন্ধেষবহিতমনসঃ কবেঃ সর্বমপুর্বং কাব্যং সম্পদ্চতে। 

তথা চ রামায়ণমহাভারতা দিষু সংগ্রামাদয়ঃ পুনঃ পুনরভিহিতা অপি! 
নবনবাঃ প্রকাশস্তে । প্রবন্ধে চাঙ্গী রস এক এবোপনিবধ্যমানোহ্র্থ- 
বিশেষলাভং ছায়াতিশয়ং চ পুষ্ণাতি। কম্মিন্নিবেতি চেৎ-_ যথা 

জালাদিবৎ। বিপর্ষেতি। প্রত্যুত বিপরীতং সম্পদ্ভতে। আস্তাত্ব্য স্বরূপচিন্ত্যের্থঃ। 
তেন তেন প্রকারেণ অত্র লোকতন্ত্রে। বিরাগো৷ জায়ত ইত্যনেন তত্জ্ঞানোথিতং 

নির্বেদং শান্তরসস্থায়িনং স্ুচয়তা তশ্যৈব চ সর্বেতরাসারত্বপ্রতিপাঁদনেন প্রাধান্ত- 

মুক্তম্। | 
নন্ু শৃঙ্গারবীরাদিচমতকারোংপি তত্র ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ - পাঁরমীথিকেতি।, 

ভোগাভিনিবেশিনা লোঁকবাসনাবিষ্টানামাঙ্ভৃতেইপি রসে তথাভিমানঃ, যথা 

শরীরে প্রমাতৃত্বাভিমানঃ প্রমাতুর্তোগায়তনমাত্রেংপি । কেবলেধিতি। পরমেশ্বর- 

ভক্ত'্মপকরণেষু তু ন দোষ ইত্যর্থঃ। বিভূতিযু রাগিণে গুণেযু চ নিবিষ্টধিয়ো মা 
ভূতেতি সম্বন্ধ: । অগ্র ইতি। অনুক্রমণ্যনন্তরং যো! ভারতগ্রন্থঃ তত্রেত্যর্থঃ । নন 

বনুদেবাপত্যং বাস্থদেব ইত্যুচ্যতে, ন পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা মহাদেব ইত্যাশঙ্ক্যাহ_ 

বাহ্থদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ত্েনেতি । 

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপগ্যতে । 

ৃ বাস্থদেবসঃ সর্বম্ 

লি অংশিরূপমেতৎ সংজ্ঞাভিধেয়মিতি নির্ণীতং তাৎপর্যম। নির্ণীতশ্চেতি.। 
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রামায়ণে যথা বা মহাভারতে । রামায়ণে হি করুণো রসঃ ত্বয়মাদি- 
কবিনা ন্ত্রিতঃ “শোক: শ্লোকত্বামাগত£ ইত্যেবংবাদিনা। নিবৃর্যটুশ্চ 
স এব সীতাত্যস্তবিয়োগপর্যস্তমেব স্বপ্রবন্ধমুপরচয়ত1। মহাভারতেহপি 

শান্্ররপং কাব্যচ্ছয়ান্বয়িনি বৃষ্পাগুববিরসাবসানবৈমনস্তদায়িনীং 
সমাপ্তিযুপনিবপ্লতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাৎপর্ষং প্রাধান্যেন 
্বপ্রবন্ধস্তয দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয় বিবক্ষা- 

বিষয়েত্বেন স্ৃচিতঃ। এতচ্চাংশেন বিবৃতমেবান্যৈর্্যাখ্যাবিধায়িভিঃ | 
স্বয়মেব চৈতছুদগীর্ণৎ তেনোদীর্ণমহামোহমগ্রমুজ্জিহীর্ধতা লোকমতি- 

বিমলজ্ঞানালোকদায়িন! লোকনাথেন _ 

শব্বা হি নিত্যা এব সন্তো২নত্তরং কাঁকতালীয়বশাত্তথা সঙ্কেতিতা ইতুযুক্তম্- 

“থস্য্ধকবুঞ্িকুরুভ্যশ্চে*ত্যত্র | 

শান্্রনয় ইতি । তত্রাস্বাদযৌগাভাবে পুরুষেণার্থ্যত ইত্যয়মেব ব্যপদেশঃ 
সাদরঃ, চমৎকারযোৌগে তু রসব্যপদেশ ইতি ভাবঃ | এতচ্চ গ্রন্থকাঁরেণ তত্বালৌকে 
বিতত্যোক্তমিহ ত্বস্যা ন মুখ্যোতবসর ইতি নাম্মাভিস্তদ্দশিতম। স্ৃতরামেবেতি 
যছুক্তং তত্র হেতুমাহ--প্রসিদ্ধিশ্চেতি ৷ চশবো যস্মাদর্থে। যত ইয়ং লৌকিকী 
প্রসিদ্ধিরনাদিস্ততে। ভগবদ্য1সপ্রভৃতীনামপ্যয়মেবাস্বশব্বীভিধানে আশয়ঃ, অন্যথা! হি 

ক্রিয়াকারকসন্বস্বাদৌ 'নারায়ণং নমন্কত্যে'ত্যা দিশব্দার্থনিরূপণে চ তথাঁবিধ এব তস্য 

তগবত আশয় ইত্যত্র কিং প্রমাণমিতি ভাবঃ | বিদগ্ধবিদ্বদগ্রহণেন কাব্যনয়ে 

শাল্্নয় ইতি চানুহৃতম্। রসাদিময় এতন্মিন্ কবিঃ শ্যাদবধানবানিতি । যছুক্তং, 
তদেব প্রসঙ্গীগতভারতসমন্ধনিরপণানন্তরমুপসংহরতি -_-তম্মাৎ স্থিতমিতি। অত 

ইতি। যত এবং স্থিতং অত এবেদমপি যয্পাক্ষে) দৃশ্ততে, তছুপপন্নমন্তথা তদহপপন্ন- 
মেব, ন চ তদুন্ুপপন্নমূ ; চারুত্বেন প্রতীতেঃ। তশ্তাশ্চৈতদেব কারণং রসানুগুণার্থ- 

ত্বমেবেত্যাশষঃ। অলঙ্কীরাত্তরেতি | অন্তরশব্দো! বিশেষবাচী | যদি বা দিৎসিতে 

উদাহরণে রসবদলঙ্কারশ্য বিদ্যমানত্বাত্তদপেক্ষয়ালক্কারাত্তরঃ শব্দঃ | 

নন্ু মত্ম্যকচ্ছপদর্শনাঁৎ প্রতীয়মানং যদেকচুলকে জলনিধিসমিধানং ততো 

মুনের্মাহা ত্ব্প্রতিপত্তিরিতি ন রসানুগুণেনার্থেন ছায়ীপোধিতেত্যাশঙ্ক্যাহ-_ অত্র হীতি। 

নন্বেবং প্রতীয়মীনং জলনিধিদর্শনমেবাদ্ভূতাহুগুণং ভবস্বিতি রসানুগুণোহত্র বাঁচ্যোধ্র্থ 

ইত্যন্মিন্নংশে কথমিদমুদাহরণমিত্যাশঙ্ক্যাহ--তব্রেতি। ক্ষুণ্ণ হীতি পুনঃ পুনবর্ণন- 
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যথা ঘথ! বিপর্ধেতি লোকতন্ত্রমসারবৎ । 
তথা তথা বিরাগোহত্র জায়তে নাত্র সংশয়ঃ | 

ইত্যাদি বন্ছুশঃ কথয়তা। ততশ্চ শাস্তো রসে! রসান্তরৈর্মোক্ষলক্ষণঃ 
পুরুষার্থ; পুরুষার্থাস্তরৈস্তহপসর্জনত্বেনানুগম্যমানোইঙ্গিত্বেন বিবক্ষা- 
বিষয় ইতি মহাঁভারততাৎপর্যং স্ুুব্যক্তমেবাবভাসতে | অঙ্গাঙ্গিভাবশ্চ 

যথা রসানাং তথা প্রতিপাদিতমেব ৷ 

পারমাথিকাত্তস্তত্বানপেক্ষয়া শরীরস্তেবাঙ্গভূত্ত রসন্ পুরুষার্থস্ত 
চস্বপ্রাধান্যেন চারুত্বমপ্যবিরুদ্ধম্। নন মহাভারতে যাবান্বিবক্ষাবিষয় 

সোইনুক্রমণ্যাং সর্ব এবানুক্রান্তো ন চৈতত্তত্র দৃশ্যতে, প্রত্যুত সর্ব 
পুরুষার্থপ্রবোধহেতুত্বং সর্বরসগর্ভতবং চ মহাভারতম্ত তশ্মিন্ দেশে 

স্বশব্বনিবেদিতত্বেন প্রতীয়তে। অভ্রোচ্যতে _সত্যং শাস্তস্যৈব রস- 

স্যা্গিত্বং মহাভারতে মোক্ষস্ত চ স্বপুরুষার্থেভ্যঃ প্রাধান্যমিত্যে তন্ন 
স্বশব্দাভিধেয়তেনানুক্রমণ্যাং দগিতম্, দণিতং তু ব্যঙ্গ্যত্বেন _ 

ভগবান্বাস্দেবশ্চ কীর্ত্যতেহত্র সনাতনঃ, 

ইত্যন্মিন্বাক্যে। অনেন হায়মর্থে ব্যঙ্গত্বেন বিবক্ষিতো যদত্র 

মহাভারতে পাগুবাদিচরিতং যৎ কীর্ত্যতে তৎ সর্বমবসানবিরসমবিদ্যা- 

প্রপঞ্চরূপঞ্চ, পরমার্থসত্যস্বরূপস্ত্ব ভগবান্ বাস্মুদেবোহত্র কীর্ভ্যতে। 

তস্মাত্তস্মিম্নেব পরমেশ্বরে ভগবতি ভবত ভাবিতচেতসো' মা ভূৎ'বিভূতিষু 

নিরূপণাদিনা যংপিষ্টাপিষ্টত্বাদতিনিভিন্নন্বরূপমিত্যর্থঃ | বন্তরলক্ষ্যব্যাপকঞ্চেত- 

দিতি দর্শয়তি-ন চেত্যাঁদিনা। রথ্যায়াস্তলাগ্রেণ কাকতালীয়েন প্রতিলগ্রঃ- 
সান্যুখ্যেন স পার্থোইছ্াঁপি স্বভগ তত্যা যেনাশ্্যতিক্রান্তঃ ৷ রসপ্রতীতিরিতি। 
পরস্পরহেতুকশৃঙ্গারপ্রতীতিঃ। অস্ঠার্থস্য রসানুগুণত্বং ব্যতিরেকদারেণ দ্রঢয়তি - সা 
ত্বামিত্যাদিন। | 

'ধবনের্যঃ স্বঃ গুণীভূতব্যঙগযস্যাঁধবা প্রদশিত 
ইত্যুদ্দ্যোতারত্তে যঃ প্লোকঃ তত্র ধ্বনেরধবনা কবীনাং প্রতিভাগণোইনস্তো 

ভবতীত্যেষ ভাগে ব্যাখ্যাত ইত্যুপসংহরতি - তদেবমিত্যাদিন] | গুণীভৃতব্যঙ্যন্যে- 
ত্যমুং ভাঁগং ব্যাচষ্টে _গ্রণীভূতেত্যাদিন। | ব্রিপ্রভেদে বন্বলঙ্কাররসাত্মনা যো ব্যঙ্গযঃ 
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নিঃসারাস্থ রাগিণো। গুণেষু বা নয়বিনয়পরাক্রমাদিষমীষু কেবলেষু 

কেষুচিৎ সবাত্মন। প্রতিনিবিষ্টধিয়ঃ | তথা চাগ্রে_পশ্যত নিঃসারতাং 
ংসারস্ভেত্যমুমেবার্থং গ্যোতয়ন্ স্ফুটমেবাবভাসভে ব্যঞ্জকশক্ত্যনুগৃহী- 

তশ্চ শব্দঃ। এবংবিধমেবার্থে গভীঁকতং সন্দ্শয়ন্তো অনস্তরস্লোকা 
লক্ষ্যন্তে-“স হি সত্যম্ ইত্যাদয়ঃ | 

অয়ং চ নিগুটরমণীয়োহর্থো মহাভারতাবসানে হরিবংশবর্ণনেন 
সমাপ্ডিং বিদধতা তেনৈব কবিবেধস! কৃষ্ণদ্ৈপায়নেন সম্যক ক্ফুটীকৃতঃ | 
অনেন চার্থেন সংসারাতীতে তত্বাস্তরে ভক্ত্য তিশয়ং প্রবর্তয়তা সকল 

এব সাংসারিকো ব্যবহারঃ পূর্বপক্ষকৃতে। ন্যক্ষেণ প্রকাশতে । দেবতা- 
তীর্থতপঃ প্রভৃতীনাং চ প্রভাবাতিশয়ররণনং তন্তৈব পরব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত.- 
পায়ত্বেন তদ্বিভূতিতবেনৈব দেবতাবিশেষাণামন্তেষাঞ্চ। পাগুবাদি- 
চরিতবর্ণনস্তাপি বৈরাগ্যজননতাৎপর্যাদ্বৈরাগ্যস্ত চ মোক্ষমূলত্বান্মো- 
কষস্ত চ ভগবৎপ্রাপ্ত.যপায়তেন মুখ্যতয়। গীতাদিধু প্রদিতত্বাৎ পরব্রহ্ম- 
প্রাপ্তুপায়ত্বমেব । পরম্পরয়। বাস্ুদেবা দিসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেন চাপরিমিত- 

শক্ত্যাম্পদং পরং ব্রহ্ম গীতাদিপ্রদেশাস্তরেষু তদভিধানত্বেন লন্বপ্রসিদ্ধি 

মাথুরপ্রাহূর্ভাবান্থুকৃতসকলম্বরূপং বিবক্ষিতং ন তু মাথুরপ্রাহূর্ভাবাংশ 

এব, সনাতনশব্দবিশেষিতত্বাৎ । রামায়ণাদিষু চানয়া সংজ্দয়া 
ভগবন্ম,্ত্স্তরে ব্যবহারদর্শনাৎ। নির্ণতিশ্চায়মর্থঃ শব্দতত্ববিষ্ভিরেব । 

তন্য যাঁপেক্ষা বাচ্যে গুণীভাঁবঃ তয়েত্যর্থঃ। তত্র সর্বে যে ধবনিভেদাস্তেষাং গুণী 

ভাবাদীনস্ত্যমিতি তদাঁই--অতিবিস্তরেতি। স্বয়মিতি। তত্র বস্তনা ব্যঙ্গযেন 

গুণীভূতেন নবত্বং সত্যপি পুরাণার্থস্পর্শে যথা মমৈব _ 
ভঅবিহলরখখণেককমল্লসরণাগআপআণঅথ্যাণ। 

খণমত্তং বিণদিগ্না! বিস্সামকহেত্তি জুত্তমিণম্ 

অন্র ত্বমনবরতমর্থীংস্তাজসীতি ওঁদার্যলক্ষণং বস্ত ধ্বন্মাঁনং বাঁচ্যস্তোপস্কারকং 

নবত্বন্দদাঁতি, সত্যপি পুরাণকবিস্পৃষ্টের্থে ! তথাহি পুরানী গাঁথা _ 

চাইঅণকরপরম্পরসঞ্চারণখে অণিস্সহসসরীরা । 

অথথা কিবণঘরংথা স্বপ্রাঁপথ থাস্ববংতীব । 



২৫০ সটীকলোচনোপেতধ্স্তালোকে 

তদেবমন্ুক্রমণীনির্দিষ্টেন বাক্যেন ভগ্যাতিরেকিনঃ সর্বস্যান্যাস্তা- 
নিত্যতাং প্রকাশয়তা মোক্ষলক্ষণ এবৈকঃ পরঃ পুরুষার্চ শান্ত্রনয়ে, 
কাব্যনয়ে চ তৃষ্তাক্ষয়স্থখপরিপোষলক্ষণঃ শাস্তো রস মহাভারতন্ত্যা- 

ক্ষিত্বেন বিবক্ষিত ইতি স্ুপ্রতিপাদিতম্। অত্যন্তসারভূতত্বাচ্চায়মর্থ 
ব্যঙ্গযত্বেনৈব দণিতো। ন তু বাচ্যত্েন। সারভূতো হার্থঃ স্বশব্বানভি- 
ধেরত্বেন প্রকাশিতঃ সুতরামেব শোভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্ত্যেব 

বিদগ্ধবিদ্ৎপরিষংস্থ্ যদভিমততরং বস্তু ব্যঙ্গযত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষা- 

চ্ছব্দবাচ্যত্বেন। তম্মাৎ স্থিতমেতৎ _ অঙ্গিভূতরসাগ্যাশ্রয়েণ কাব্যে 
ক্রিয়মাণে নবার্থলাভো। ভবতি বন্ধচ্ছায়! চ মহতী সম্পছ্ধত ইতি। 

অতএব চ রসানুগ্ুণার্থবিশেষোপনিবন্ধমলঙ্কারাস্তরবিরহেইপি ছায়াতি- 

শয়যোগি লক্ষ্যে দৃশ্যতে যথা _ 

মুনির্জয়তি যোগীক্দ্রো মহাত্মা! কুস্তসন্ধবঃ | 
যেনৈকচুলকে দৃষ্টৌ তৌ দিব্যো মংস্যকচ্ছপৌ ॥ 

ইত্যাদৌ। অত্র হাদ্ুতরসানুগুণমেকচুলকে মত্ন্তকচ্ছপদর্শনং ছায়াতি- 
শয়ং পুষ্ণাতি। তত্র হোকচুলকে সকলজলধিসন্নিধানাদপি দিব্যমৎস্ত- 

কচ্ছপদর্শনমক্ষুণ্রত্বাদদভূতরসানুগুণতরম্্। ক্ষুণ্ন হি বস্ত লোকপ্রসিদ্ধ্য- 

অলঙ্কারেণ ব্যঙ্গ্েন বাঁচ্যোপস্কীরে নবত্বং যথা মমৈব-- 
বসন্তমত্তালিপরম্পরোপমাঁঃ কচাস্তবাঁসন্ কলরা গবুদ্ধয়ে । 

শাশান ভূভাগপরা গভাম্বরাঃ কথন্তদেতেন মনাগ.বিরক্তয়ে ॥ 

অত্র হাঁক্ষেপেণ বিভাবনয়া চ ধবন্তমানাভ্যাং বাচ্যমুপস্কতমিতি নবত্বং সত্যপি 
পুরাণার্থযৌগিত্বে। তথাহি পুরাণশ্ৌকঃ-_ 

ক্ষুতৃফাঁকামমাৎসর্যং মরণাচ্চ মহত্তয়ম্ । 

পঞ্চেতানি বিবর্ধন্তে বার্ধর্কে বিদ্ষামপি ॥ ইতি | 
ব্যঙ্গযেন রসেন গুণীভূতেন বাঁচ্যোঁপস্কারেণ নবত্বং যথা! মমৈব _ 

জরা নেয়ং ঘৃত্নি ফ্রবময়মসৌ কালভুজগঃ 
কুধান্ধঃ ফুৎকারৈঃ ক্ফুটগরলফেনান্ প্রকিরতি। 



চতুর্ঘোদৃঘ্োতিঃ ২৫১. 

ভ্ুতমপি নাশ্চর্যকারি ভবতি। ন চাক্ষুগ্রং বস্তৃুপনিবধ্যমানমন্ত্ুতরসন্তৈ- 
বানুগুণং যাবদ্রসান্তরস্যাপি। তদ্ যথা 

সিজ্জই রোমঞ্চিজিই বেবই রখাতুলাগ গপড়িলগ গো । 
সোপাসো অজ্জ বি স্থহঅ জেণাসি বোলীণো ॥ 

এতদগা ার্থাভাব্যমানাগ্যা রসপ্রতী তির্ভবতি, সা তাং স্পুষ্ট। স্বিদ্তি 
রোমাঞ্চতে বেপতে ইত্যেবংবিধাদর্থাৎ প্রতীয়মানান্মনাগপি নো 
জায়তে। 

তদেবং ধ্বনিপ্রভেদসমাশ্রয়েণ যথা কাব্যার্থানাং নবত্বং জায়তে 
তথা প্রতিপাঁদিতম্। গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্তাপি ত্রিভেদব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া যে 
প্রকারাস্তৎসমাশ্রয়েণাপি কাব্যবস্তুনাং নবত্বং ভবত্যেব। তত্বতিবিস্তার- 
কারীতি নোদাহৃতং সহৃদয়ৈঃ স্বয়মুতপ্রেক্ষণীয়ম্। 

তদেনং সংপশ্বত্যথ চ স্থখিতন্মন্যহৃদয়ঃ | 

শিবোপায়ন্নেচ্ছন্ বত বত স্ৃধীরঃ খনু জনঃ ॥ 
অত্রাড়ুতেন ব্যঙ্য্েন বাচ্যমুপস্কৃতং শান্তরসপ্রতিপত্যন্ত্বাচ্চারু ভবতীতি নবত্বং 

সত্যপ্যত্মিন্ পুরাঁণঙ্জোকে জরাজীর্ণশরীরশ্য বৈরাগ্যং যন্ন জায়তে, তম্ননং হৃদয়ে 
মৃত্যুৃ্চন্নাস্তীতি নিশ্চয়: ॥ ৫ ॥ 

সতস্বপীত্যাদি কারিকাঁয়! উপক্কারঃ| ত্রীন্ পাদান্ স্পষ্টান্মত্বা তুর্যং পাদং 

ব্যাখ্যাতুং পঠতি _ যদীতি। বি্ভমাঁনে! হাসে প্রতিভাগুণ উত্তরীত্য। ভূয়ান্ ভবতি, 
ন ত্বত্যন্তাসন্ত্রেবেত্যর্থঃ | তম্মিন্নিতি। অনস্তীভূতে প্রতিভাগুণে ৷ ন কিঞ্চিদেবেতি। 

সর্ব, হি পুরাঁণকবিনৈব স্পৃষ্টমিতি কিমিদানীং বর্ণ্যং, যত্র কবেবর্ণনাব্যাপারঃ শ্যাৎ। 

নন্ু যছ্পি বর্ণ্যম্পূর্শ্নান্তি, তথাপুযুক্তিপরিপাকগুম্ফঘটনাগ্পরপর্যায়বন্ধচ্ছায়৷ নবনব। 

ভবিষ্যতি। যন্নিবেশনে কাব্যান্তরাণাং সংরম্ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ--বন্বচ্ছায়াপীতি। 

অর্থঘয়ং গুণীভৃতব্যঙ্গ্যং প্রধানভূতং ব্যঙ্গ্যং চ। নেদীয় ইতি। নিকটতরং হৃদয়াহু- 

প্রবেশি ন ভবতীত্যর্থঃ অত্র হেতুমীহ--এবং হি সতীতি ৷ চত্রত্বং সমীসসংঘটন] । 

মধুরত্বমপারুঘ্যম। তরথাঁবিধানামিতি | অপূর্বববন্ধচ্ছাঁয়ীযুক্তানীমপি পরোপনিবদ্ধার্থ- 

নিবন্ধনে পরকৃতবী ব্যত্বব্যবহার এব শ্যাদিত্যর্থস্তাপুর্বত্বমাশ্রয়ণীয়ম্। কবনীয়ং কাব্যং 

তশ্য ভাবঃ কাঁব্যত্বং, ন স্বয়ং ভীবপ্রত্যয়ান্তাৎ ভাবপ্রত্যয় ইতি শঙ্কিতব্যম্ ॥ ৬ ॥ 



২৫২ সটাকলোচনোপেতধবস্ঠালোৌকে 

ধবনেরিখং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্ত চ সমাশ্রয়াৎ। 
ন কাব্যার্থবিরামোহস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ ॥ ৬॥ 

সংস্ষপি পুরাতনকবিপ্রবন্ধেষু যদি স্তাৎ প্রতিভাগুণঃ, তন্মিস্তরঘতি ন 
কিঞ্চিদেব কবেবস্তস্তি। বন্ধচ্ছায়াপ্যরথদ্বয়ান্থরূপশব্দসঙ্গিবেশোহর্থ প্রতি- 
ভানাভাবে কথমুপপদ্যতে। অনপেক্ষিতার্থবিশেষাক্ষররচনৈব বন্ধচ্ছা- 
য়েতি নেদং নেদীয়ঃ সহ্ৃদয়ানাম। এবং হি সত্যর্থানপেক্ষচতুরমধুর- 

বচনরচনায়ামপি কাব্যব্যপদেশঃ প্রবর্তেত। শব্দার্য়োঃ সাহিত্যেন 

কাব্যত্বে কথং তথাবিধে বিষয়ে কাব্যব্যবস্থেতি চেৎ- পরোপনিবদ্ধার্থ- 

বিরচনে যথা তৎকাব্যব্যবহারস্তথা তথাবিধানাং কাব্যসন্দর্ভানাম্। 

ন চার্থানস্ত্যং ব্যঙ্গ্যার্থাপেক্ষয়ৈব যাবদ্বাচ্যার্থাপেক্ষয়াপীতি প্রতি- 

পাদয়িতুমুচ্যতে _ 

অবস্থাদেশকালাদিবিশেষেরপি জায়তে। 

আনস্ত্যমেব বাচ্যন্ত শুদ্ধন্তাপি স্বভাবতঃ ॥ ৭ ॥ 

প্রতিপাদয়িতুমিতি । প্রসঙ্গাদিতি শেষঃ | দি বা বাচ্যন্তাবদ্ধিবিধবযঙ্যোপযোগি 

তদেব চেদনন্তং তদ্লাদেবব্যঙ্গ্যানত্ত্যং ভবতীত্যভিপ্রায়েণেদং প্রকৃতমেবোচ্যতে। 

তদ্ধস্তেতি । ব্যঙ্গ্যবিষয়ো যো ব্যাঁপারঃ তৎস্পর্শং বিনাপ্যন্ত্য স্বরূপমাত্রেণৈব পশ্চাত্ত, 
তথা স্বরূপেণাঁনংস্তং সদ্যঙ্গ্যং ব্যনক্তীতি ভাঁবঃ ৷ ন তু সর্ব! তত্র ব্যঙ্গ্যং নাস্তীতি 
মন্তব্যমাত্মভূততদ্বপাঁভীবে কাঁব্যব্যবহারহীনেঃ ; তথা চোঁদীহরণেযু রসধবচনঃ 
সন্ভাবোহন্ত্যেব। আদিগ্রহণং ব্যাঁচষ্টে-_স্বালক্ষণ্যেতি ৷ স্বরূপেত্যর্থঃ | যথা বূপ- 

স্পর্শয়োস্তী ব্রৈকাবস্থয়োরেকদ্রব্যনিষ্ঠয়োরেককালয়োশ্চ ৷ 
ন চ তেষাং ঘটতেইবধিঃ, ন চ তে দৃশ্তান্তে কথমপি পুনরুক্তাঃ | 
যে বিভ্রম! প্রিয্াণামর্থ| বা স্বকবিবাণীনাঁম্ ॥ 

চকারাভ্যামতিবিত্ময়ঃ নুচ্যতে । কথমপীতি। প্রযত্বেনীপি বিচার্যমানং পৌনরু- 

ক্যযং ন লভ্যমিতি যাবৎ । প্রিয়াণামিতি। বন্ছবল্লভো হি সুভগে। রাঁধাবল্লভ- 

প্রায়স্তাস্তাঃ কামিনী; পরিভোগস্থভগমুপভূগ্তানোইপি ন বিভ্রমপৌনরুক্ত্যং পশ্ঠতি 
তদা। এতদেব প্রিয়াত্বগুচ্যতে, ঘদাহ--ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং 
-বমশীয়তায়! ইতি। 
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শুদ্ধন্তানপেক্ষিতব্যঙ্গ্যস্যাপি বাচ্যস্তানস্তামেব জায়তে স্বভাবতঃ। 
স্বভাবে হায়ং বাচ্যানাং চেতনানামচেতনানাং চ যদবস্থাভেদাদ্দেশ- 

ভেদাৎ কালভেদাৎ স্বালক্ষণ্যভেদাচ্চানম্ততা ভবঁত। তৈশ্চ তথা- 

ব্যবস্থিতৈঃ সন্ভিঃ প্রসিদ্ধানেকস্বাভাবানুসরণরূপয়! স্বভাবোক্ত্যাপি 
তাবছুপনিবধ্যমানৈনিরবধিঃ কাব্যার্থঃ সম্পদ্তে । তথা হ্াবস্থাভেদান্ন- 
বত্বং যথা--ভগবতী পার্বতী কুমারসম্ভবে “সর্বোপমা ভ্রব্যসমুচ্চয়েন, 
ইত্যাদিভিরুক্তিভিঃ প্রথমমেব পরিসমাপিতরূপবর্ণনাপি পুনর্ভগবতঃ 
শল্ভতোর্লোচনগোচরমায়াস্তী “বসম্তপুস্পাভরণং বহস্তী* মম্মথোপকরণ- 

ভূতেন ভঙ্গ্যস্তরেণোপবর্ণিতা ৷ সৈব চ পুননবোদ্বাহসময়ে প্রসাধ্যমান! 
তাং প্রাঙ মুখীং তত্র নিবেশয় তম্বীম্, ইত্যাহ্যক্তিভিনর্নবেনৈব প্রকারেণ 
নিরূপিতরূপসৌষ্ঠবা। নচতে তম্ত কবেরেকত্রৈবাসকৃতকৃতা বর্ণন- 

প্রকারা অপুনরুক্তত্বেন ব৷ প্রতিভাসস্তে। দশিতমেব চৈতদ্বিষমবাণ- 
লীলায়াম্_ 

ণ অ তাপ ঘড়ই ওহী ৭ অ তে দীসম্তি কহ বি পুনরুত্বা। 
জে বিস্তমা পিআণং অথ! বা স্থকইবাণীণন্ ॥ 

অয়মপরশ্চাবস্থাভেদপ্রকারো৷ যদচেতনানাং সবেষাং চেতনং 

দ্বিতীয়ং বূপমভিমানিত্বপ্রসিদ্ধং হিমবদগঙ্গাদীনাম্। তচ্চোচিতচেতন- 

বিষয়ন্বরূপযোজনয়োপনিবধ্যমানমন্যদেব সম্পদ্যতে । যথা! কুমারসম্ভব 
এব পর্তন্বরূপস্ত হিমবতে। বর্ণনং, পুনঃ সপ্তবিপ্রিয়োক্তিষু চেতনতৎ- 
স্বরূপাপেক্ষয় প্রদশিতং তদপুর্বমেব প্রতিভাতি। প্রসিদ্ধশ্চায়ং সংকবী- 

প্রিয়াণামিতি চাঁসংসারং প্রবহদ্রপে। যোহয়ং কান্তানীং বিভ্রমবিশেষঃ স নবনব 
এব দৃশ্ঠতে ৷ ন হৃসাবগ্রিচয়নাদিবদগ্যতঃ শিক্ষিতঃ, যেন তৎসাদৃশ্তাৎ পুনরুক্ততাং 
গচ্ছেৎ। অপি তু নিসর্গোতিগ্ঠমানমদনীক্কুরবিকাসমাত্রত্তদ্িতি নবনবত্বমূ। তদ্বং 
পরকীয়শিক্ষানপেক্ষনিজপ্রতিভাগুণনিষ্যন্দভূতং কাব্যার্থ ইতি ভাঁবঃ। 

তাঁবদিতি। উত্তরকাঁলজ্ত ব্যঙ্গ্যস্পর্শনেন বিচিত্রতাং পরাং ভজতান্নীম, তাঁবতি 

তু স্বভাবেনৈব সা বিচিত্রেতি তাবচ্ছবস্যাভিপ্রায়ঃ। তন্নিশিত্বীনীঞ্চেতি। খতু- 
মাল্যাদীনাম। স্বেতি। স্বানুভৃতপরা ্ুতভৃতানাঁং যৎসীমান্যংতদেব বিশেষান্তররহি- 
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নাং মার্গঃ। ইদং চ প্রস্থানং কবিব্যুৎপত্তয়ে বিষমবাণলীলায়াং সপ্রপঞ্চং 
দিতম্। চেতনানাঞ্চ বাল্যা্যবস্থাভিরন্যত্বং সংকবীনাং প্রসিদ্ধমেব। 
চেতনানামবস্থাভেরেহপ্যবাস্তরাবস্থাভেদান্ানাত্বম। যথা কুমারীণাং 
কুন্ুমশরভিনহৃদয়ানামন্তাসাং চ। তত্রাপি বিনীতানামবিনীতানাং চ। 

অচেতনানাং চ ভাবানামা রস্তাগ্যবস্থাভেদভিন্নানামেকৈকশঃ স্বরূপমুপ- 

নিবধ্যমানস্ত্যামেবোপযাতি । যথা 
সানাং নিনদেষু যৈঃ কবলিতৈরাসজ্যতে কুজতা | 

মন্ঃ কোহপি কষায়কণ্ঠলুঠনাদাঘর্থরো বিভ্রম2। 
তে সম্প্রত্যকঠোরবাণবধুদস্তাঙ্কুরম্পর্ধিনো 
নির্যাতাঃ কমলাকরেষু বিসিনী কন্দাগ্রিম গ্রস্থয়ঃ ॥ 

এবমন্ত্রাপি দিশ। নয়ানুসর্তব্যম্। 
দেশভেদান্নানাত্বমচেতনানাং তাবৎ । যথ! বায়ুনাং নাঁনাদিগ্ৰেশ- 

চারিণামন্তেষামপি সলিলকুনুমাদীনাং প্রসিদ্ধমেব। চেতনানামপি 

মানুষ্পশুপক্ষিপ্রভৃতীনাং গ্রামারণ্যসলিলাদিসমেধিতানাং পরস্পরং 

মহাস্বিশেষঃ সমুপলক্ষ্যত এব জ চ বিবিচ্য যথাযথমুপনিবধ্যমানস্তথৈ 
বানস্ত্যমায়াতি। তথাহি - মানুষাণামেব তাবদ্দিগ দেশাভিন্নানাং যে 

ব্যবহারব্যাপারাদিষু বিচিত্রা বিশেষাস্তেষাং কেনাস্তঃ শক্যতে গন্ভম্ 

তন্তন্মাত্রং তশ্যাশয়েশ | ন হি তৈরিতি কবিভিঃ। এতচ্চাত্যন্তাসংভাঁবনার্ধমুক্তম্ | 
প্রত্যক্ষদর্শনেইপি হি_ 

শব্দাঃ সংকেতিতং প্রানুব্যবহারায় স স্থৃতঃ | 

তদ। স্বলক্ষণং নাস্তি সঙ্কেতন্কেন তত্র নঃ ॥ 

ইত্যাদিযুক্তিভিঃ সামান্তমেব স্পৃশ্ঠতে । কিমিতি। অসংবেদ্ধমানমর্থপৌনরক্ত্যং 
কথং প্রাকরণিকৈরঙ্গীকার্যমিতি ভাবঃ। তমেব প্রকটয়তি --ন চেদিতি। উক্তি 

হাতি । পর্যায়মাত্রতৈব যছ্যক্তিবিশেষস্তৎপর্য্যায়াত্তরৈরবিকলং তদর্ঘোপনিবন্ধে 
অপৌনরুক্তঠাভিমানো ন ভবতি। তস্মাদ্বিশিষ্টবাচ্যপ্রতিপাদকেনৈবোক্তেবিশেষ 
ইতি ভাবঃ। গ্রাহৃবিশেষেতি শ্রাহঃ প্রত্যক্ষারিপ্রমাণৈর্যে৷ বিশেষঃ তশ্ত যে। অভেদ্ঃ। 

তেনায়মর্থঃ -পদীনণন্তীবৎসামান্তে বা ত্তি বাঁইপোহে ব। যত্র কুত্রাপি বস্তনি 
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বিশেষতো! যোধিতাম্। উপনিবধ্যতে চ তৎসর্বমেব স্ুকবিভিরথা- 
প্রতিভম্। কালভেদাচ্চ নানাত্বম। যথতুভেদাদ্িগ্ব্যোমসলিলাদীনা- 
মচেতনানাম্। 

কালভেদাচ্চ নানাত্বম্। যথ্তভেদার্দিগব্যোমসলিলাদীন1 মচেত- 

নানাম্। চেতনানাং চৌৎনুক্যাদয়ঃ কালবিশেষাশ্রয়িণঃ প্রসিদ্ধ এব। 
স্বালক্ষণ্যপ্রভেদাচ্চ সকলজগদগতানাং বস্তুনাং বিনিবন্ধনং প্রসিদ্ধমেব। 

তচ্চ যথাবস্থিতমপি তাবছুপনিবধ্যমানমনস্ততামেব কাব্যার্থস্তাপাদয়তি। 

অত্র কেচিদাচক্ষীরন্_ যথা সামান্তাত্বনা বস্তুনি বাচ্যতাং প্রতিপদ্াস্তে 
ন বিশেষাত্বনা ; তানি হি স্বয়মনুভূতানাং স্থখাদীনাং তন্নিমিত্তানাং চ 

স্বরূপমন্থত্রারোপয়ন্ভিঃ স্বপরান্ুভূতরূপসামান্থমাত্রশ্রয়েণোপনিবধ্যস্তে 
কবিভিঃ। ন হি তৈরতীতমনাগতং বর্তমানঞ্চ পরিচিতাদিস্বলক্ষণং 
যোগিভিরিব প্রত্যক্ষীক্রিয়তে + তচ্চান্ুুভাব্যান্ুভবসামান্তং সর্ধপ্রতি- 

পত্ৃসাধারণং পরিমিতত্বাৎুন্নাতনানামেব গোচরীভূতম্, তত্ত বিষয়ন্বা- 
নুপপন্তেঃ। 

অতএব সপ্রকারবিশেষে। যৈরগ্যতনৈরভিনবত্বেন প্রতীয়তে তেযাম- 

ভিমানমাত্রমেব ভণিতিকৃতং বৈচিত্র্যমাত্রমত্রাস্তীতি । 
তত্রোচ্যতে _যক্তুক্তং সামান্মাত্রাশ্রয়েণ কাব্য প্রবৃত্তিস্তস্ত চ পরি- 

মিতত্বেন প্রাগেব গোচরীকৃতত্বান্নাস্তি নবত্বং কাব্যবস্তুনামিতি, ততদঘযুক্তম্; 
যতো যদি সামান্যমাত্রমাশ্রিত্য কাব্যং প্রবর্ততে কিংকৃতস্তহি মহাঁকবি- 

নিবধ্যমানাং কাব্যার্থানামতিশয়ঃ। বালীকিব্যতিরিক্তস্তান্তস্য কবিব্য- 

পদেশ এব বা সামান্তব্যতিরিক্তস্তান্যস্ত কাব্যার্থন্যাভাবাৎ, সামান্তস্তয 
চাদিকবিনৈব প্রদগিতত্বাৎ। উক্তিবৈচিত্র্যান্নৈষ দোষ ইতি চেৎ-- 

সময়ঃ, কিমনেন বাঁদান্তরেণ? বাক্যাত্তদ্বিশেষঃ প্রতীয়ত ইতি কল্যাত্র বাদিনো 
বিমতিঃ । অন্বিতাঁভিধানতদ্িপর্যয়সংসর্গভেদাদিবাক্যার্থপক্ষেতু সর্বত্র বিশেষস্যা- 
প্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ । উক্তিবৈচিত্র্যঞ্চ ন পর্যায়মাত্রকৃতমিত্যক্তম | অন্যত্ত, যৎ্ প্রত্যুতা- 
'্মাকং পক্ষসাঁধক মিত্যাহ্--কিঞ্চেতি । পুনরিতি। ভূয় ইত্যর্থঃ। উপম! হি নিভ, 



২৫৬ সটাকলোচনোপেতধরস্যলোকে 

কিমিদমুক্তিবৈচিত্র্যম্? উক্তিহি বাচ্যবিশেষপ্রতিপাঁদি বচনম্। তদৈ- 
চিত্র্যে কথং ন বাচ্যবৈচিত্র্যম্ বাচ্যবাচকয়োরবিনাভাবেন প্রবৃতেঃ॥ 

বাচ্যানাং চ কাব্যে প্রাতিভাসমানানাং যদ্্রপং তত্ব, গ্রাহ্াবিশেষাভেদে- 

নৈব প্রতীয়তে। তেনোক্তিবৈচিত্র্যবাদিন' বাচাবচিতরামলিকছতাপয- 
বশ্যমেবাভ্যুপগন্তব্যম্। তদয়মত্র সংক্ষেপ 

বাল্মীকিব্যতিরিক্তস্ত যগ্যেকস্তাপি কস্তচিৎ। 
ইস্যুতে প্রতিভার্থেষু তত্তদানস্ত্যমক্ষয়ম্॥ 

কিঞ্চ, উক্তিবৈচিত্র্যং যৎকাব্যনবত্ধে নিবন্ধনমুচ্যতে তদম্মৎপক্ষানুগুণ- 
মেব। যতো যাবানয়ং কাব্যার্থানস্ত্যভেদহেতুঃ প্রকারঃ প্রাগগশিতঃ স 
সর্ব এব পুনরুক্তিবৈচিত্র্যা দ্বিগুণতামাপদ্যিতে । যশ্চায়মুপমাশ্লেষাদির- 
লঙ্ক(রবর্গঃ প্রসিদ্ধ; স ভণিতিবৈচিত্র্যাছুপনিবধ্যমানঃ স্বয়মেবানবধির্ধত্তে 
পুনঃ শতশাখতাম্। ভণিতিশ্চ স্বভাষাভেদেন ব্যবস্থিতা সতী প্রতি- 
নিয়তভ।ষাগোচরার্থ বৈচিত্র্যনিবন্ধনং পুনঞ্চপরং কাব্য'ঘানামানস্ত্য- 
মাপাদয়তি । যথা মমৈব _ 

প্রতিম, চ্ছল, প্রতিবিদ্ব, প্রতিচ্ছায়, তুল্য, সদৃশীভাসাদিভিবিচিত্রীভিরুক্তিভি- 
বিচিত্রীভবত্যেব। বস্তত এতাসামুক্তীনামর্থ বৈচিত্র্যন্য বিছ্ভমানত্বাৎ। নিয়মেন 
ভানযোগাদ্ধি নিভশব্দঃ, তদন্ুকারতয়। তু প্রতিমশব্দ ইত্যেবং সর্বত্র বাচ্যং কেবলং 

বালোপযোগি কাব্যটীকাঁপরিশীলনদৌরাত্ম্যাদেষু পর্যায়ত্বভ্রম ইতি ভাবঃ | এব- 
মর্থানস্ত্যমলঙ্কারানস্ত্যঞ্চ ভণিতিবৈচিত্র্যান্তবতি। অন্তথাপি চ তত্ততো ভবতীতি 

দর্শয়তি- ভণিতিশ্চেতি। প্রতিনিয়তায়৷ ভাষায় গোঁচরো। বাচ্যো। যোহ্্থস্ততৎকৃতং 

যদচিত্র্য তন্নিবন্ধনং নিমিভ্তং যস্য, অলঙ্কারাণাং কাব্যার্থানাঞ্চানন্ত্যস্য | তৎকর্ধা- 

ভূতং ভণিতিবৈচিত্র্যং কর্তৃভূতমাঁপাদয়তীতি সম্বন্ধ: । কর্মণো বিশেষণচ্ছলেন 
হেতুরদিশিতঃ | 

মম মম ইতি ভণতো  ব্র্জতি কালো জনস্থ্য | 
তথাপি ন দেবো জনার্দনো গোচরো ভবতি ননসঃ ॥ 

' মধুমথন ইতি যোইনবরতং ভণতি, তস্য কথন্ন দেবো মনো গোঁচরো৷ ভবতীতি 
বিরোধালঙ্কারচ্ছাঁয়৷। সৈম্ধবভাষয়া মহমহ ইত্যনয়! ভণিত্য। সমুন্মেষিতা৷ ॥ ৭ ॥ 



চতুর্থোদৃছোতঃ ২৫৭ 

মহমহ ইত্তি ভণস্তউ বজ্জদি কালে৷ জণস্তয। 
তোই ণ দেউ জণান্দণ গোঅরী ভোদি মণসো ॥ 

ইন্খং যথা যথা নিরূপ্যতে তথা তথা ন লভ্যতেহস্ত: কাব্যার্থানাম। 

ইদং তৃচ্যতে -- 

অবস্থার্দিবিভিন্নানাং বাচ্যানাং বিনিবন্ধনম্ ৷ 
যতপ্রদশিতং প্রাক ন তচ্ছক্যমপোহিতুম্ ॥ 
ভূষ্নেব দৃশ্যতে লক্ষ্যে তত্ত ভাতি রসাশ্রয়াৎ ॥ ৮॥ 

তদিদমত্র সংক্ষেপেণাভি ধীয়তে সৎকবীনামুপদেশীয় _ 
রসভাবাদিসম্বদ্ধা যগ্চৌচিত্যানুসারিণী | 
অন্বীয়তে বস্তগতিদেশকালাদিভেদিনী ॥ ৯ ॥ 
তৎ কা গণন1 কবীনামন্যেবাং পরিমিতশক্তীনাম্। 

বাচস্পতিসহত্রাণাং সহজ্রৈরপি যত্ুতঃ। 
নিবদ্ধ স৷ ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতান্ত্রিব ॥ ১০ ॥ 

যথ। হি জগৎপ্রকৃতিরতীতকল্পপরম্পরাবিভূতবিচিত্রবস্তপ্রপঞ্চ সতী 
পুনরিদানীং পরিক্ষীণা পরপদার্থনিন্নীণশক্তিরিতি ন শক্যতেহভিধাতুম্। 
তদ্ধদেবেয়ং কাব্যস্থিতিরনস্তাভিঃ কবিমতিভিরুপতভূক্তাপি নেদানীং পরি- 
হীয়তে, প্রত্যুত নবনবাভিবুর্ঁৎপত্তিভিঃ পরিবর্ধতে । ইং স্থিতেইপি _ 

সংবাদাস্ত ভবন্ত্যেব বাহুল্যেন স্থমেধসাম্। 

স্থিতং হোতৎ সংবাদিন্য এব মেধাবিনাং বুদ্ধয়ঃ । কিন্তু 
নৈকরূপতয়া সবের্বে তে মন্তব্য! বিপশ্চিতা ॥ ১১॥ 

অবস্থার্দিবিভিন্নানাং বাচ্যানাং বিনিবন্ধনম্। 

ভূষ্ৈব দৃশ্ঠতে লক্ষ্যে তত্ত, ভাতি রসাশয়াৎ ॥ 
ইতি কারিকা | অন্যন্ত গ্রন্থ মধ্যোপক্কীরঃ ॥ ৮ ॥ 

অত্র তু পাদত্রয়স্তার্থমনূগ্য চতুর্থপাঁদার্ঘোপূর্বতয়া বিধীরতে । তদিত্যাদি 
শক্তীনা মিত্যন্তং কারিকয়োর্মধ্যোপক্কারঃ ৷ দ্বিতীয়কারিকায়ান্তর্যং পাঁদং ব্যাচষ্টে_ 
যথা! হীতি ॥ ৯, ১০ ॥ 

সংবাদা ইতি কারিকাঁয়! অর্থং নৈকরূপতয়েতি দ্বিতীয়ম্ ॥ ১১ ॥ 

১৭ 
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কথমিতি চেৎ- 

ংবাদো হান্যাসাদৃশ্ঠং তৎপুনঃ প্রতিবিম্ববৎ । 
আলেখ্যাকারবত্তল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্ ॥ ১২। 

সংবাদে হি কাব্যার্থস্তোচ্যতে যদন্যেন কাব্যবস্তনা সাদৃশ্টম্। তৎ- 

পুনঃ শরীরিণাং প্রতিবিশ্ববদালেখ্যাকারবৎ তুল্যদেহিবচ্চ ভ্রিধা ব্যবস্থি- 
তম্। কিঞ্চিদ্ধি কাব্যবস্ত বস্তস্তরস্ত শরীরিণঃ প্রতিবিম্বকল্পম্, অন্যত্বা- 
লেখ্যপ্রখ্যম, অন্যত্তুল্যেন শরীরিণা সদৃশম্। 

তত্র পৃৰমনন্যাত্ম তুচ্ছাত্ম তদনস্তরমূ। 
তৃতীয়ং তু প্রসিদ্ধাত্ম নান্যাসংম্যং ত্যজেৎ কবিঃ ॥ ১৩ ॥ 

তত্র পূর্ববং প্রন্তিবিশ্বকল্পং কাব্যবস্ত পরিহর্তব্যং স্থমৃতিনা। যতস্তদন- 
ন্যাত্ম তাত্বিকশরীরশুন্যম্। তদনস্তরমালেখ্যমন্যসাম্যং শরীরান্তর- 

কিমিয়ং রাঁজাজ্ঞেত্যভিপ্রায়েণশিঙ্কতে --কথমিতি চেদিতি । অন্রোত্তরমূ্-_ 
সংবাদে হান্তাসা দৃশ্থান্তৎপুনঃ প্রতিবিষ্ববৎ | 
আলেখ্যাকা রবস্তল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্ ॥ 

ইত্যনয়া কারিকয়া। এষা খণ্তীকৃত্য বৃত্তৌ ব্যাখ্যাতা । শরীরিণামিত্যয়ঞ্চ 

শব্ঃ প্রতিবাক্যং দ্রষ্টব্য ইতি দশিতম্। শরীরিণ ইতি। 'পূর্বমেবপ্রতিলবস্বরূপতয়া 
প্রধানভূতস্েত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ 

তত্র পূর্বমনস্তাত্ম তুচ্ছাত্স তদনস্তরম। 

তৃতীয়ন্ত প্রসিদ্ধাত্্ নান্পাম্যস্তাজেৎ কবিঃ ॥ 

ইতি কাকা । অনন্য: পুর্বোপনিবন্ধকাব্যাদাত্ম। স্বভাবে যস্য তদনগ্যাত্ম যেন 
রূপেণ ভাতি ততপ্রাক্কবিস্পৃষ্টমৈব, যথা যেন রূপেণ প্রতিবিষ্বং ভাতি, তেন বূপেণ 
বিশ্বমেবৈতৎ। স্বয়স্ত তৎ কীদৃশমিত্যব্রাহ-তাত্বিকশরীরশুনস্যমিতি । ন হি তেন 
কিঞ্চিদপূর্বমুতপ্রেক্ষিতং প্রতিবিদ্বমপ্যেবমেব ৷ এবং প্রথমং প্রকারং ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়ং 

ব্যাচষ্টে-তদনস্তরত্বীতি। দ্বিতীয়মিত্যর্ঘ: | অন্যেন সাম্যং যস্য তত্তথা । তুচ্ছাত্রেতি। 
অন্ুকারে হান্থকার্যবুদ্ধিরেব চিত্রপুন্তকাঁদাবিব ন তু সিন্দুরাদিবুদ্ধিঃ স্ফুরতি, সাঁপি চ 

ন চারুত্বায়েতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ 



চতুর্ধোদৃগ্োতঃ ২৫৯ 

যুক্তমপি তুচ্ছাত্মবত্বেন ত্যক্তব্যম্। তৃতীয়ং তু বিভিম্নকমনীয়শরীর- 
সন্ভাবে সতি সসংবাদমপি কাব্যবস্ত ন ত্যক্তব্যং কবিনা । নহি শরীরী 
শরীরিণান্যেন সদৃশোইপ্যেক এবেতি শক্যতে বক» । 

এতদেবোপপাদঘ়িতুমুচ্যতে - 

আত্মনোহন্যস্ত সন্ভাবে পূর্বস্থিত্যনুষায্যপি । 

বস্ত ভাতিতরাং তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্ ॥ ১৪ ॥ 

তত্বস্ত সারভূৃতম্তাত্মনঃ সন্ভাবেহন্থাস্ত পূর্বস্থিত্যন্যাষ্যপি বস্ত ভাতি- 
তরাম্। পুরাণরমণীয়চ্ছায়ানুগৃহীতং হি বস্ত শরীরবৎ পরাং শোভাং 
পুষ্যাতি। ন তু পুনরুক্তত্বেনাবভাসতে । তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্। 

এবং তাবৎ সসংবাদাসাং সমুদায়রূপাণাং বাক্যার্থানাং বিভক্তাঃ 

সীমানঃ। পদার্থরূপাণাং চ বস্তস্তরসদৃশানাং কাব্যবস্তুনাং নাস্ত্যেব 
দোষ ইতি প্রতিপাদযিতুমুচ্যতে _ 

অক্ষরাদিবচনেব যোজ্যতে ত্র বস্তরচনা পুরাতনী। 

নৃতনে স্ফুরতি কাব্যবস্তুনি-ব্যক্তমেব খলু সা ন ছুষ্যাতি ॥ ১৫॥ 

এতদেবেতি তৃতীয়স্থয রূপস্যাত্যাজ্যত্বম্। 

আত্মনোহন্থস্থ সন্ভাবে পুর্বস্থিত্যন্যাধাপি | 

বস্ত ভাতিতরাত্তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্ ॥ 

ইতি কারিকা খ্তীকৃত্য বৃত্বৌ পঠিতা। কেষুচিৎ পুস্তকেষু কারিকা অখণ্তীকৃতা 
এব দৃশ্তন্তে । আত্মন ইত্যস্য শব্বস্য পূর্বপঠিতাভ্যামে তত্বস্ত সারভূতস্তেতি চ 
পদাভ্যামর্থো নিরূপিতঃ ॥ ১৪ ॥ 

সসংবাদীনামিতি পাঠঃ | সংবাদানামিতি তু পাঠে বাক্যার্থরূপাঁণাং সমুদায়ানাং 

যে সংবাদাঃ তেষামিতি বৈয়ধিকরণ্যেন সঙ্গতিঃ। বস্তশব্দেন একে। বা দ্বৌ৷ বা 

ত্রয়ো বা! চতুরাদয়ো বা! পদানামর্থাঃ। তানি ত্বিতি। অক্ষরাঁণি চ পদানি চ। 

তান্তেবেতি | তেনৈব রূপেণ যুক্তানি মনাগপ্ন্তরূপতামাগতানীত্যর্থঃ | এবমক্ষরা- 

দিরচনৈবেতিৃষ্টা্তভাগং ব্যাখ্যায় দাষ্টরন্তিকে যৌজয়তি-তখৈবেতি । স্লেষাদি- 
ময়ানীতি শ্লেষাদিস্বভাবানীত্যর্থঃ ৷ সঘ.স্ততেজস্বিওুণদিজাদয়ে। হি শবদাঃ পূর্বপূর্বেরপি 



২৬০ সটাকলোচনোপেতধবস্য লোকে 

ন হি বাচস্পতিনাপ্যক্ষরাণি পদানি বা কানিচিদপূর্বাণি ঘটয়িতুং 
শক্যন্তে তানি তু তান্তেবোপনিবদ্ধানি ন কাব্যাদিষু নবতাং বিরুধ্যন্তি। 

তথেব পদার্থরূপাণি শ্লেষাদিময়ান্র্থতত্বানি। তম্মাৎ__ 

যদপি তদপি রম্যং যত্র লোকস্ত কিঞ্চিৎ 

স্্রিতমিদমিতীয়ং বুদ্ধিরত্যুজ্জিহীতে । 
স্কুরণেয়ং কাচিদিতি সন্ৃদয়াণাং চমতকৃতিরৎপদ্তে । 

অন্থগতমপি পূর্চ্ছায়য়। বস্তু তাদৃক্_ 
সুকবিরুপনিবপ্ুন্িন্যযতাং নোপযাতি ॥ ১৬ ॥ 

তদনুগতমপি পূর্বচ্ছায়য় বস্তু তাদৃক্ তাদৃক্ষং স্ুকবিবিবক্ষিতব্যঙ্গ্যবা- 
চ্যার্থসমর্পণসমর্থশব্দরচনারূপয়া বন্ধচ্ছায়য়োপনিবধনন্িন্দ্যতাং নৈব 

যাতি। তদিখং স্থিতম্_ 

প্রতায়স্তাং বাচো! নিমিতবিবিধার্থামুতরস। 

ন সাদঃ কর্তব্য কবিভিরনবছ্যে স্ববিষয়ে ৷ 

সন্তি নবাঃ কাব্যার্থাঃ পরোপনিবদ্ধার্থ বিরচনে ন কশ্চিৎ কবেগুণ ইতি 
ভাবয়িত্বা । 

কবিসহশৈঃ শ্লেষচ্ছায়য়া নিবধ্যন্তে, নিবদ্ধাশ্চন্দ্রাদয়শ্চোপমানত্বেন । তখৈব পদার্থ- 
রূপাণীত্যত্র নাপূর্বাণি ঘটফ্লিতুং শক্যন্তে ইত্যাদি বিরুধ্যস্তীত্যেবমন্তং প্রাক্তনং 

বাক্যমভিসন্ধানীয়ম্ ॥ ১৫ ॥ 

“লোকস্তেশতি ব্যাচষ্টে-সহদয়ানামিতি । চমতকৃতিরিতি। আম্বাদপ্রধান। 

বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। 'অভ্যুজ্জীহীত” ইতি ব্যাঁচষ্টে-উৎপদ্ধত ইতি। উদদেতীত্যর্থঃ। 

বুদ্ধেরেবাঁকারং দর্শয়তি - দ্ফুরণেয়ং কাচিদিতি । 

যদপি তদপি রম্যং যত্র লোক্থয কিঞ্চিৎ 
স্ষুটিতমিদমিতীয়ং বুদ্ধিরভ্যুজ্জিহীতে । 

অন্ুগতমপি পুর্বচ্ছায়য়া বস্ত তাদৃক্- 
স্বকবিরুপনিবপন্লিন্দ্যতাঁ নোৌপযাঁতি ॥ 

ইতি কারিকা খণ্তীকৃত্য পঠিতা ॥ ১৬ ॥ 



চতুর্ধোদৃগ্োতঃ ২৬১ 

পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসে বস্তু স্বকবেঃ 

সরত্বত্যেবৈষা ঘটয়তি যথেষ্টং ভগবতী ॥ ১৭॥ 

পর্বাদানেচ্ছাবিরতমনসঃ স্ুকবেঃ সরম্বতে;ষ; ভগবতী যথেষ্টং 

'ঘটয়তি বস্তু। যেষাং স্থকবীনাং প্রীক্তনপুণ্যাভ্যাসপরিপাকবশেন, 
প্রবৃত্তিস্তেষাং পরোপরচিতার্থপরিগ্রহনিঃস্পৃহাণাং স্বব্যাপারোন ক্কচি- 
ছুপযুজ্যতে। ৫সব ভগবতী সরস্বতী স্বয়মভিমতমর্থমাবিভাবয়তি। 
এতদেব হি মহাকবিত্বং মহাঁকবীনামিত্যোম্। 

স্ববিষয় ইতি । স্বয়ন্তাৎকালিকত্বেনাস্ষুরিত ইত্যর্থঃ | পরস্বাদানেচ্ছেত্যাদি দ্বিতীয়ং 
শ্লোকার্ধং পূর্বোপক্কীরেণ সহ পঠতি-_ পরস্বাদানেচ্ছাঁবিরতমনসে৷ বন্ত স্বকবেরিতি 

তৃতীয়ঃ পাঁদঃ। কুতঃ খন্বপূর্বমানয়ামীত্যাশয়েন নিরুগ্তোগঃ পরোপনিবদ্ধবস্তুপজীবকো৷ 
বা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ-_ সরত্যত্যেবেতি। কারিকায়াং স্থকবেরিতি জাতাবেকবচন- 

মিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাঁচষ্টে _স্থকবীনামিতি । এতদেব স্পষ্টয়তি _প্রাক্তনেত্যাদিনা 
তেষামিত্যন্তেন। আবির্ভীবয়তীতি । নূতনমেব স্জতীত্যর্থ; ॥ ১৭ ॥ 

ইতীতি। কারিকাতদস্তিনিরূপণপ্রকারেণেত্যর্থ:। অক্রিষ্টা রসাশ্রয়েণ উচিতা। 
যে গুণাঁলঙ্কারাস্ভতে। যা শোভা তাঁং বিভতি কাব্যম্। উগ্ভানমপ্যক্লিষ্টঃ কালোচিতে। 
যো রস: সেকাদিকৃতঃ তদাশ্রয়স্ততংকতো যো গুণানাং সৌকুমার্যচ্ছায়াবত্ব- 

সৌগন্ধ্যপ্রভৃতীনামলঙ্কারঃ পর্যাপ্ততাকারণৎ তেন চ যা শোভা তাং বিভতি। 

যন্মাদিতি কাব্যখ্যাছুদ্যানীৎ। সর্বং সমীহিতমিতি। ব্যুৎপত্তিকীতিপ্রীতিলক্ষণ- 

মিত্যর্থঃ। 
এতচ্চ সং পুর্বমেব বিতত্যোক্তমিতি শ্লৌকার্থমাত্রং ব্যাখ্যাতমূ। সকৃতিভিরিতি। 

যে কষ্টোপদেশেনাপি বিনা তথাবিধফলভাজঃ তৈরিত্যর্থ: | অখিলসৌখ্যধাম্মীতি 

অধিলং দুঃখলেশেনাপ্যনন্ুুবিদ্ধং যৎ সৌখ্যং তস্য ধাস্ি একায়তন ইত্যর্থঃ। সর্বথ। 

প্রিয়ং সর্বথা চ হিতং দুর্লভং জগতীতি ভাবঃ | বিবুধোগ্ভানং নন্দনম্। স্থকৃতীনাং 

কৃতজ্যোতিষ্টৌমাঁদীনামেব সমীহিতাসাদননিমিত্তম। বিবুধাশ্চ কাব্যতববিদঃ | 

দশিত ইতি। স্থিত এব সন্ প্রকাশিতঃ, অপ্রকাঁশিতস্ত হি কথং ভোগ্যত্বম্। 
কল্পতরুণ। উপমানং যস্য তাদৃঙ্য়হিমা যন্যেতি বহুত্রীহিগর্তে। বন্ধবরীহিঃ ৷ সর্বসমী- 
হিভপ্রাপ্তিহি কাঁবো তদেকায়ত্তা ৷ এতচ্চোক্তং বিস্তরতঃ ॥ 



২৬২ সটীকলোচনোপেতধবষ্যালোকে 

ইত্যক্রিষ্টরসাশ্রয়োচিতগুণালঙ্কারশোভাভূতো 
যন্মাদস্ত সমীহিতং স্থুকৃতিভিঃ সর্বং সমাসাগ্তে । 

কাব্যাখ্যেইখিলসৌখ্যধাস্ি বিবুধোগ্ানে ধ্বনির্দগিতঃ 
সোহয়ং কল্পনরূপমানমহিমা! ভোগ্যোহস্ত ভব্যাত্মনাম্ ॥ 

সৎকাব্যতত্বনয়বর্মচিরপ্রস্থৃপ্ত 
কল্পং মনঃস্ু পরিপক্কধিয়াং যদাসীৎ। 

সৎকাব্যতত্বনয়বর্ম চিরপ্রন্থপ্ত- 

কল্পং মন: স্থু পরিপক্কবিয়াং যদাসীৎ। 

তদ্বযাকপরোৎসহদয়োদয়লাভহেতোঃ 

ইতি সম্বন্কাভিধেয়প্রয়োজনোপসংহারঃ | ইহ বাহুল্যেন লোৌকো লোৌকপ্রসিদ্ধযা 
সম্ভাবনীপ্রত্যয়বলেন প্রর্ততে । অ চ সম্তাবনাপ্রত্যয়ো নীমশ্রবণবশাৎ প্রসিদ্ধান্ত- 

তদীয়সমাচারকবিত্ববিদত্তাদ্সিমন্ুম্মরণেন ভবতি। তথাহি--ভর্তৃতরিণেদং কৃতম্_ 

বস্ায়মৌদার্যমহিমা যস্যাশ্দিগ্থান্ত্রে। এবংবিধঃ সারো দৃশ্ততে তন্তায়ং শ্লৌক- 
প্রবন্ধস্তত্মাদাদরণীয়মেতদিতি লোক: প্রবর্তমানো দৃশ্ঠতে | লোকশ্চাবশ্ং প্রবর্তনীয়ঃ 
তচ্ছাস্ত্রোদিতপ্রয়োজনসম্পত্তয়ে ৷ তদনুগ্রান্থশ্রোতৃজনপ্রবর্তনাঙগত্বাদ্ গ্রন্থকারাঃ স্বনীম- 

নিবন্ধনং কুবন্তি, তদভিপ্রায়েণীহ - আনন্দবর্ধন ইতি । প্রথিতশব্নৈতদেব প্রথিতং 

তত্ত, তদেব নামশ্রবণং কেষাঞ্চিন্রিবৃত্তি, করোতি, তন্মীৎসর্যবিজস্ভিতৎ নাত্র গণনীয়ম্, 
নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনাদেব হি শ্রতাৎ কোংপি রাগান্ধো যদি নিবর্ততে কিমেতাবতা 

প্রয়োজনমপ্রয়ৌজনমপ্যবগ্তং বক্তব্যমেব স্যাৎ। তন্মাদথিনাং প্রবৃত্ত্ঙগন্নাম প্রসিদ্ধম্। 
স্কুটীকৃতার্থ বৈচিত্র্যবহিঃপ্রসরদায়িনীম্। 

তুর্ধাং শক্তিমহং বন্দে প্রত্যক্ষার্থনিদশিনীম্ ॥ 
আনন্দবর্ধনবিবেকবিকাসিকাব্যালোকার্ধতব্ঘটনাদন্মেয়সীরম্। 

যৎ প্রোন্সিষং সকলসদ্বিষষপ্রকাশি ব্যাপার্যতাভিনবগুপ্চবিলোচনং তৎ ॥ 

শ্রীসিদ্ধিচেলচরণান্ডপরাগপৃতভটেন্দুরাজমতিসংস্কৃতবুদ্ধিলেশঃ | 

বাক্যপ্রমাণপদবে দিগুরুঃ প্রবন্ধসেবারসো। ব্যরচয়দ্ ধবনিবস্তবৃত্তিম্ ॥ 
সজ্জনান্ কবিরসৌ ন যাঁচতে হলাদনায় শশভৃৎ কিমধিতঃ | 

নৈব নিন্দতি খলানুহুর্হঃ ধিকতোহপি ন হি শীতলোইনলঃ ॥ 



চতুর্যোদঘোতঃ ২৬৩ 

তদ্যাকরোৎ সহদয়োদয়লাভহেতো। 

রানন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥ 

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্ধনাচার্যবিরচিতে ধ্বন্যালোকে চতুর্থ উদ্দ্যোভঃ 
সমাপন্তোহয়ং গ্রন্থঃ ॥ 

বস্ততঃ শিবময়ে হৃদি শ্ফুটং সর্বত: শিবময়ংবিরাজতে | 

নাশিবং কচন কম্তচিঘচঃ তেন বঃ শিবময়ী দশা ভবেৎ ॥ 

ইতি মহাঁমীহেশবরীভিনবগুপ্তবিরচিতে কাঁব্যালোকলোচনে 

চতুর্থ উদ্দ্যোতঃ 

সমাগুশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ 





শ্রীমদানন্দবদ্ধনাচাধ্যপ্রণীত 

ধ্বন্যালোক 

শ্রীমৎ আচার্য; অভিনবগুপ্তবিরচিত লোচননামা ব)াখ্যাসমন্বিত। 

প্রথম উদ্দ্যোত। 

মধুরিপু স্বেচ্ছায় সিংহমৃত্তি ধারণ করিয়াছিলেন । তাহার যে নির্মল 
শোভাময় নখসমূহের দ্বারা চন্দ্রের রূপ বিনিন্দিত হইয়াছে ও যাহারা 
শরণাগতের ছুঃখহরণকারী সেই নখসমূহ তোমাদিগকে ত্রাণ করুক। 

সরহ্বতীর যে তত্ব কোনপ্রকার উপাদান কারণের অপেক্ষা না করিয়াই 
অপুর্ব বস্ত্র সহি ও বিস্তারসাধন করে, যাহা পাষাণতুল্য জগৎকে নিজরসগ্তণে 

সারযুক্ত করে, যাহা! প্রথমে কবিপ্রতিভা ও পরে বাক্যরচনা__ইহাদের ক্রমিক 
প্রসারের দ্বার রসময় হইয়! জগৎকে প্রকাশিত করে, সরস্বতীর সেই তত্ব বিজয় 
লাভ করে । তাহাকে “কবিসহৃদয়”-আধ্য। দেওয়া যাইতে পারে ॥ 

ভটেন্ন্রাজের চরণকমল সন্ধানে আমি বাস করিয়াছি ; আমি হৃদয়গ্রাহী 
শাস্ত্র রত আছি; আমার নাম অভিনবগুপ্ত। নিজের লোৌচন্র নিয়োজনের 

দ্বারা আমি গ্রস্থকীরের বক্তব্য প্রতিধ্বনিত করিয়। মানবসমাজে কাব্যালোক 

যংকিঞ্চিংও স্ফুট করিতেছি ॥ 
পরমেশ্বরের অবিচ্ছিন্ন স্তরতির দ্বারা বৃত্তিকার নিজে চরিতার্ঘতা লাভ 

করিলেও তিনি ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতাদের অভীষ্ট ব্যাখ্যা শ্রবণের বিশ্বহীন 
ফললাভের জন্য সমুচিত আশির্বাদ রচনার দ্বারা তাহাদিগকে পরমেশ্বরবিষয়ে 

অভিমুখী করিতেছেন-_ন্বেচ্ছেতি ॥ মধুরিপুর নখগুলি তোমাদিগকে 
অর্থাৎ ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতাদিগকে ত্রাণ করুক, কারণ তীহারাই সম্বোধনের 
পক্ষে উপযুক্ত । 'যুদ্ম্'-শবের অর্থ সম্বোধনাত্মক । “ত্রাণ-শবের প্রয়োগও 

ক 



২ ধস্ালোক 

কাব্যের আল্প। ধ্বনি ইহা। পণ্ডিতেরা পুর্বে বলিয়াছ্ছেন। 
অপরে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। অন্যে ভাহাকে 
ভাক্ত ব! পাক্ষণিক অর্থ বলিয়। ব্যাখ) করিয়াছেন। 

অভীষ্টলাভের সহায়কতাবোধক ; তাহাও তদ্বিরোবী বিষ্ব অপসারণ প্রভৃতির 
হবার! হইয়। থাকে । ত্রাণেরদ্বারা এইটুকুমাত্র বিবঙ্ষিত হইয়াছে । ভগবান্ 

নিতা উচ্ভামশীল ; তাহার উৎসাহ বা কন্মপ্রচেষ্টা মোহবিরহিত নিশ্চয়াত্মিক! 

বুদ্ধিসমন্থিত হইয়! প্রতীত হওয়ায় তাহার বীররস ধ্বনিত হইতেছে । নথ 
প্রহরণম্বরপ এবং প্রহ্রণরূপ করণের সাহাযো রক্ষণকাধ্য করণীয় বটে। 

এখানে নখগুলি ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলি! কর্তরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় 
তাঙ্তাদের সাতিশয শক্তিশালিতা স্চিত হইযাছে । পবমেশ্বরকে যে বাহিরের 

কোন করণের অপেক্ষা রাখিতে হয না তাহাও ধ্বনিত হইঘাঙে । মধুরিপুর 
_-ইহাঁর দ্বারা কথিত হইয়াছে যে তিনি সর্বদাই জগতের ত্রাস অপসারণ 
করিতে উদ্যত | কিরূপ মধুরিপুর ?__ধিনি স্বেচ্ছায-_করশ্শফলের দ্বারা বা 
অন্যের ইচ্ছায় নহে__সিংহমৃত্তি ধাবণ কবিয়াছিলেন। বরং বিশিষ্ট দানব হনন, 
ব্যাপারে তথাবিধ ইচ্ছা! পরিগ্রহেব খুঁচিত্যবশতঃই যিনি সিংহব্ষপ স্বীকার 
করিয়াছিলেন! তাহার কিরূপ নখসমূহ ?_-শরণাগতের ক্রেশ যাহারা ছেদন 
করে; নখসমূহের ছেদকত্ব উচিতই ; কিন্তু নখের দ্বার! ক্লেশের ছেদন অসম্ভব 
হইলেও তদীয় নখ স্মেচ্ছায় নিশ্মিত বলিয়া তৎসম্পর্কে ইহ। সম্ভবই । অথবা 
ত্রিজগত্কণ্টক হিরণ্যকশিপু বিশ্বের বলেশকর অতএব প্রপন্নব্যক্তিদের অর্থাৎ 
ভগবান্ যাহাদের একমাজ্ব শরণ তাহাদের পক্ষে সে-ই বস্তুতঃ আহ্ঠি বা ক্লেশের 
কারণ বলিয়া মৃত্তিমান্ আধ্তিম্বদূপ । তাহাকে যে নখসমৃহ বিনাশ করিষাছে 
তাহাদের দ্বারা আত উচ্ছিন্ন হইয়াছে । ক্তরাং সেই বিনাশক অবস্থায়ও 
ভগবানের পরম কারুণিকত্ব কথিত হইয়াছে । অপিচ সেই নখসমূহ স্বচ্ছ 
অর্থাৎ স্থচ্ছতাগ্ডণ বা নিশ্মলতাগুণ সমন্থিত , স্বচ্ছ, মহ প্রভৃতি শব মুখ্যতঃ 

ভাববাচকই ; নিজেদের শোভার দ্বারা অর্থাৎ বক্রমনোরমকান্থির দ্বারা চন্দ 

অক্ষমতার জন্য আয়াসিত অর্থাৎ খেদযুক্ত হইয়াছে । আয়াসন ব! খেদসঞ্চারের 

বারা নখসন্লিধানে চন্দ্রের শোভাহীনতার প্রতীতি ও অমনোরমত্ব্ব প্রতীতি 
ধ্বনিত হইতেছে , নখের খেদসঞ্চার করিবার শ'মতা সুপ্রসিদ্ধই ; সেই কাজই 

নরহরির নখসমূহের দ্বারা লোকোত্তররূপে সম্পন্ন হইয়াছে । অপিচ তত্ীয় 



প্রথম উদ্দেটাত ৩ 

কেহ কেছ বলিয়ান্কেন তাহার তত্ব অনির্রচনীয়। তাই 
সহ্যদয়ব্যক্তির মনঃগ্রীতির জন্য আমর! তাহার স্বপ্লূপ 
বলিতেছি। ১ ॥ ৃ 

স্বচ্ছতা ও বক্রতা দেখিয়! বালচন্দ্র নিজের মধো খেদ অনুভব করিতেছে ₹- 
“আমাদের স্বচ্ছতা ও বক্রতা তুলনীয়; কিন্ত তথাপি ইহার! শরণাগতের 
আধি নিবারণে কুশল ; আমি তাহা পারিনা ।” এইভাবে ব্যাতিরেক অলঙ্কারও 

. ধ্বনিত হইয়াছে । আরও বল! যাইতে পারে ঃ_পুর্কে আমি একাই 
অসাধারণ নির্খলতা ও মনোরম আকারের জন্ত সকল লোকের অভিলধণীয় 
ছিলাম। আজ নখসমৃহ দশটি বালচন্দ্রেরে আকারে প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং তাহারা সম্তাপ-পীড়া বিনাশ কবিতেও তৎপর। ইহাদিগকেই 
মানবসমাজ বালচন্দ্রের মর্যাদা দান করিয়া অবলোকন করিতেছে । তাই 
উতপ্রেক্ষা ও অপহৃতিধ্বনিও আছে । এইভাবে মদীয় আচাধ্য বস্তু, অলঙ্কার 
এবং রসভেদ্দে তিনরকমের ধ্বনির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিধেয়ের স্বরূপ 
প্রধানভাবে বলার সঙ্গে সঙ্গে তৎসামর্থোর দ্বারা প্রয়োজনের প্রয়োজন ও 
ততসন্ব্ধীয় প্রয়োজন অপ্রধানভাবে প্রকাশ করিবার জন্য এই আদিবাক্য 
বলা হইতেছে-_কাব্যস্তাত্মেতি। কাব্যাআ্মাশবের নৈকট্যের জন্য বুধ 
শোর দ্বারা সেইরূপ লোকদিগকে বুঝিতে হইবে ধাহাদের উদ্দেশ্তে কাবোর 
আম্মা বোঝান হয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_কাব্যতন্ববিস্তিরিতি। 
তব'-শব্দের দ্বারা “আম্ম”-শবের অর্থ বিবৃত করিয়! দেখাইতেছেন যে, ইহা 
কাব্যের সারাংশ এবং অপর শবের দ্বারা ইহাকে বোঝান অসম্ভব? “ইতি, 
শব্দের দ্বার! দেখান যাইতেছে যে ধ্বনি'-শবধ নিজের ঘারাই নিজেকে প্রকাশ 
করিতে পারে । এই ধ্বনি'শবের অর্থ বিবাদের বিষয় হওয়ায় নিশ্চিত 
রূপে ইহার কোন অর্থ সংযোগ করা যায়না । ইহা বিবৃত করিয়া বলিতেছেন 
_সংজ্িত ইতি।' বন্তত ইহা যে মাত্র সংজ্! হিসাবেই বলা হইল তাহা. 
নহে। প্রকৃতপক্ষেই সমস্তের সারভূত এমন পদার্থ আছে যাহা শুধু ধ্বনি" 
শবববাচ্য। অন্যথা পণ্ডিতগণ তাহার কথা বলিতেন না, এই অভিগ্রায়ই 
বিবৃত করিতেছেন--তন্ত সহৃদয়ঃ_ইত্যাদির দ্বারা। এইভাবে যোজন! 
করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত--ইতি”শবের ক্রম ভঙ্গ করিয়া অহ্বয় করিলে 

ল ( কাব্যস্ত আত্ম! ইতি ) একটি বাক্যার্থ বুঝাইবে। েমন-_“কাব্যের আত্মা__' 
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বুধ বা পণ্ডিত বলিতে কাব্যতত্বজ্রদি্কে বুধাইতেছে। কাব্যের 
আত্মা ধনি--তাহাদের ত্বারা এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হুইয়াছে। 
পরম্পরাক্রমে যাহা পূর্বে সম্যকৃভাবে ম্নাত অর্থাগ প্রকটিত হইয়াছে 
তাহা সন্ৃদয়ব্যক্তির মনের কাছে প্রকাশিত হইতে থাকিলেও 

সেই অনস্ভিত্ববাদীদের এই সকল প্রকারভেদ থাকা সম্ভব। তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, “কাবোর তো শব্দার্থময় শরীর । 

এই বলিয়া যে ধ্বনিরূপ বিষয় সম্প্রদায় ক্রমে কথিত হইয়াছে । ধ্বনির হারা 
যদি ধ্বনি”-শব্দ মাত্রই বুঝায় তবে প্ধ্বনিসংজ্ঞিত অর্থ” এই কথা বলার সঙ্গতি 
কি? একপ হইলে, “ধ্বনি শব্ই কাব্যের আত্মা” এই কথাই বলা হইয়া 

পড়িত, যেমন “গো”--এই শব অমুক ব্যক্তি বলিতেছে”__এইখানে হয। 
অবশ্ত “কাবোর আত্মা ধ্বনি”__-এই কথা মানিয়্া লইলে বিরোধের স্থান যে 
না থাকে তাহা নহে। বরং ধশ্বাী থাকিলেই ধশ্ম মাত্রের দ্বার বিরোধের 

উদ্ভব হইবে । স্থতরাং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে অধিক বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তিব 
বিরক্তি উত্পাদন কবিয়া লাভ নাই। একজন পণ্ডিত বাক্তির ভুল হইলে 

তাহ মাত্র একজন পণ্ডিতেরই ভ্রান্তি বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে, 
কিন্তু বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সেইরূপ ভুল হইবে ইহা। মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। 

সেই জন্য পণ্ডিতগণ” এই বহুবচনের প্রয়োগ করা হইল । ইহাই স্পষ্ট করিয়া 
বলিতেছেন -পবম্পবষেতি। অভিপ্রা এই যে বিশিষ্ট পুস্তকে ইহা সন্নিবেশিত 
না হইয়া থাকিলেও পণ্ডিত সমাজ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে এইরূপ বলিযাছেন । 

বহুসংখ্াক পণ্ডিত অনাদরণীষ বসত আদরেব সহিত নির্দেশ কবিবেন--এমন 

হইতে পারে না। অথচ তাহারা আদরের সহিত ইহা বলিয়াছেন। 

তাই বলিতেছেন-_সম্যগায়্াতপুর্ব্ব ইতি । প্পুর্ব+-এই কথার দ্বারা বলিতেছেন 
যে ইহা এখানেই যে প্রথম সম্ভাবিত হইল তাহা নহে। স্পষ্ট করিয়া 
বলিতেছেন--( সম্ ) সম্যকরূপে (আ) চতুদ্দিক বিবেচনা করিয়া ম্লাত 
অর্ধাৎ প্রকটিত। তন্তেতি। বান্তবিক পক্ষে যাহার অধিগমনের জন্য বিশেষ 

যত্ব লগয়া উচিত তাহার অস্তিত্বের অভাবের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব 

কি কত্বি? ভাবার্থ এই যে ধ্বনির অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের মূর্খতা অনস্ত। 
এই অভাববাদীদের কি কি সংশয় তাহা আমরা শুনি নাই । তাহার সম্ভাবনা 

উপস্থাপিত করিয়া খণ্ডন করা হইবে । এই জন্যই পরোক্ষার (অতীতের ) 
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তাহার শব্দগত চারুত্বের হেতু হইতেছে অন্ুপ্রাসাদি শব্গালঙ্বার--ইহা। 
তো প্রসিদ্ধই । অর্থগত চারুত্বের হেতু হইতেছে উপমাদি অর্থালঙ্কার । 
মাধুর্যযাদি যে সকল গুণ বর্ণ ও সংঘটনাকে আশ্রয করে তাহ্ারাও 
প্রতীত হইয়া থাকে। উপনাগরিকার্দি যে সকল বৃন্তি কেহ কেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহারাও ইহাদিগের হইতে অতিবিক্ত কিছু নহে 
এবং তাহারাও শ্রবণগোচর হইয়াছে । বৈদ্ভীঁ প্রর্ভৃতিও তদনতিরিক্ত 

প্রযোগ। ভবিষ্যৎ বন্ত্রব খণ্ডন তো যুক্তিসঙ্গত নহে । কাবণ তাহ। উৎপক্নই 
হয নাই। যদি প্রপ্র উঠে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বুদ্ধিব হ্াবা আরোপিত হইয়! 

খণ্ডিত হইতেছে তদুত্ববে বলা যায় যে বুদ্ধিতে যাহা আরোপিত হইতেছে তাহ 
আব ভবিষ্যতের বিষয় নহে । অতএব অতীত কালের উদ্মেষেব জন্য, পরোক্ষত্থ 

বুঝাইবার জন্য এবং বিশিষ্ট অগ্যতনত্ব ( 17:55506 75:6০ 51785 ) না 

বোঝাইবাব জন্ত “জগছুঃ-এই লিট্ প্রয়োগ কব হইয়াছে । ইহাব ব্যাখ্যার 
জন্যই দোষকে সম্ভাবিত কবিয়া তাহাব খগুনবীতি প্রকাশ করিবেন। 
একেবাবে অসস্ভব বন্ব সন্ভাবন। যুক্তিযুক্ত নহে , সম্ভবেবই সম্ভাবনা হইয়। 

থাকে । নচেহ সন্তাবনাবও শেষ নাই, তাহাব খগুনেবও শেষ নাই । স্তরাং 
যে সকল সম্ভাবনাব কথা অভিহিত হইবে তাহাদেব সমর্থনের জন্য পুর্ব্বেই 
বলিতেছেন-_সন্ভব হয়। সম্ভাব্য হয়--এইরূপ বলিলে পুনরুক্তিই ভইবে। 
সম্ভবেব স্পাবন। নাই। ববং তাহ! বর্ধমান হইয়। পরিশ্থট হইয়া আছে; 
তাই বণ্তমানেব ছ।বা নির্দেশ কবা হইতেছে । যাহাব মূলে কোন বস্ত 
নাই এইৰপ সন্ভাবন'ব ছাব। যাহাব সম্ভাবনা! কব! হয তাহা খগুনেব অতীত 
এইবপ প্রশ্ন উঠিবে এই আশন্ক। কবিয়া বপিতেছেন_বিকল্পা! ইভি। 
এমন কোন বস্ত নাই যাহ হইতে এই সম্ভাবনা হইতে পাবে। ইভাবা সংশয় 

মাত্রই । তত্ব বুঝিতে ন। পাবা হেতু ইহাব। স্ফুবিত হইয়াও থাকে । অতএব 
“আচক্ষীবন্__ইত্যাদিতে ঘে সম্ভাবনামূলক লিঙ্ প্রয়োগ কবা হইয়াছে 
তাহাব এক্তি অন্বীহ পবমার্থ বুঝাইতে পয্যবসিত হইয়াছে । যেমন-- 
“শবীবেব ভিঙবে যাহ। আহে তাহ। মদি নাকি বাহিবে থাকিত, তবে দণ্ড 

গ্রহণ কবিয়া মান্ধা কুকুব ও কাককে বাবণ কবিত।” এইখানে ঘদ্দি 
শবীরেব এবস্িধতা দৃষ্ট হইত, তাহ। হইলে এইবপ কবিতে দেখ! যাইত-_- 
এইৰপ সম্ভাবন। অভ্ীতেবই বিষয। আব যদি একপ হওয়ার সম্ভাবন! 
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এরং তাহাদের কথাও শোন! গিয়াছে । “এই সকলের বাতিরিক্ত এই - 

ধ্বনি আবার কি? অন্ত কেহ কেহ হয়ত বলেন, “ধ্বনি নামক কোন 

বন্ত নিশ্চয়ই নাই। কারণ কাব্যের যে সকল প্রস্থান পরম্পরাক্রমে 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন যদি কোন কাবা প্রকার 

নাই হইত, তবেই বাকি হইত? এখানেও এ একই অর্থ। এইরূপ 

অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার বাহুল্য কোন লাভ নাই । ধ্বনি বিষয়ে বিরোধ- 
স্থল প্রধানতঃ তিনটিই যথা _সঙ্কেত অন্থুসারে শব অর্থ প্রতিপাদন করে 

বলিয়া বাচ্যব্যতিরিক্ত কোন ব্যঙ্গা অর্থ থাকে না। যদি বাথাকে তাহ। 

অভিধাশক্তির দ্বারা ব্বাক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং শব্দ হইতে যে অর্থ জানা যায় 
তাহার শক্তির দ্বারা তাহা বলপুর্বক আকুষ্ট হয় বলিয়া ভাহাকে ভক্তি বা 

লাক্ষণিক অর্থ বলা. হয়। যদি অভিধাশক্তির দ্বারা তাহ! আক্ষিপ্রী নাই 

হয় তবে তাহার কথা কিছুই বলা যায় না, যেমন স্বামিসঙ্গম্থথে অনভিজ্ঞ 

কুমারীর] স্বামিসঙ্গন্থখ জানিতে পারে না। স্থতরাং এই তিনটিই হইল 

প্রধান প্রধান প্রকার ভেদ। ইহাব মধো ধাহারা ধ্বনির অন্থিত্ব 

অস্বীকার করেন তাহাদের মধোও তিন শ্রেণী আছে। কাবা লৌকিক ও 

বৈদিক শাস্তের অতিরিক্ত সৌন্দর্যশালী শবার্ধযয় বস্ত। শব ও অর্থের 
গুণ ও অলঙ্কারগুলিই শব ও অর্থের সৌন্দর্য হ্টি করে। অতএব এই গুণ 
ও অলঙ্কারব্যতিরিক্ত কাব্যের সৌন্দর্যাবিধায়ক এমন কোন ব্িয় নাই যাহা 
আমরা গণনা করি নাই। এই হইল একটি প্রকার। যাহা আমর! গণনা 

করি নাই তাহা শোভাকারীই নহে-_ইহ। দ্বিতীয় প্রকার । আর যদি 
শোভাকারী হইয়াই থাকে তাহ! হইলে হয় কথিত শু অথবা! কথিত 
অলঙ্কারের অন্তভতি হইবে? নূতন নামকরণে আর কতটুকু পাণ্ডিত্য হইল? 
হর ত ইহা গুণ বা অলঙ্কারের অন্তত হইলেও ইহার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে 

এবং সেই সুশ্ম বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া এই নৃতন নামমাত্র দেওয়া হইয়াছে । 
কারণ উপম। প্রর্তৃতির প্রকার ভেদ অসংখা। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা 

গুণ ও অলঙ্কারের ব্যতিরিক্ত কিছু হইল না। তাহা হইলে এই অন্য নাম 

আবিষ্কার করিয়া এমন কি করা হইল? কল্পনার সাহাযো এইবগ নামান্তর- 
করণ সপ্তব। মানস যমক ও উপমাই শঙ্খালঙ্কার ও অর্থালক্কার ভরতমুনি 

প্রভৃতি গ্রাচীনেরা এইক্সপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য আলঙ্কারিক- 
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থাকে তাহার মধ্যে কাব্যত্ব থাকিতে পারে না। যে শবার্ঘয্তব 
সহ্দয় ব্যক্তির হাদয় আহ্লাদিত করে তাহাই কাব্যত্বের জক্ষণ। 
এ সকল প্রসিদ্ধ প্রস্থান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন মার্গের পক্ষে তাহা 

সম্ভব নহে। ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তিকে 
. পরিকল্পনা করিয়া তাহার প্রসিদ্ধি হেতু ধ্বনিতে, কাবাত্ব আরোপ 
করিলেও তাহা সকল বিদ্বান লোকের মনঃপুত হইবে না। | 

গণ তাহারই বিস্তার সাধন ও বিভিন্ন দিক্ প্রদর্শন মাত্র করিয়াছেন । 

“কন্মণ্যন্*__-এই স্থত্রের কুস্তকারাদি উদদাহরণ শ্রবণাস্তে নগরকারাদি উদ্দাহরণ 
উতপ্রেক্ষিত হয়। ইহাতে আত্মপ্রশংসার কি আছে ? এই বিষয়েও এইক্পই 
হইয়া থাকে । তৃতীয় প্রকারের অনস্তিত্ববাদীদের এই অভিমত'। এইভাবে 
এক সংশম্বই ত্রিধা বিভক্ত হয়। আরও ছুইটি আছে। সর্বসমেত এই 

পাচ রকমের সংশয় বা বিকল্প সম্ভব_-ইহাই তাতপর্ধ্যার্থ। শবার্থশরীরং 
তাবং__ইত্যাদির দ্বারা তাহাই ক্রমে বলিতেছেন। “তাব২*+--শবের ঘ্বার! 
দেখাইতেছেন -যে কাহারও এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, শব্দ ও 
অর্থ তো! ধ্বনি নহে। ধ্বনি যদি তাহাদেরই সংজ্ঞামা্ হয় তাহা হইলেই 
কি উপকার হইবে? যদি বল! যায় শব্দ ও অর্থের যে চারুত্ব আছে ভাহাই 
ধ্বনি তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে চারুত্ব দ্বিবিধ-_যাহা নিজের রূপমাত্রে 
অবস্থিত ও যাহা! পদের সংঘটনাকে আশ্রম্ম করিয়া আছে। শন্দের ব্বরূপমাজ্রে 

যে চারুত্ব আছে তাহা শবালঙ্কার হইতে পাওয়া! যায়। পদসংঘটনাঞ্িত 
ষে চাকুত্ব তাহার উৎ্পত্তি হয় শব্খগুণ হইতে । এইরূপে অর্থের চা'রুত্ব 
যদি স্বরূপমাজ্রে আশ্রিত হয় তাহা হইলে তাহা উপমাদি হইতে উৎপন্ন 

হইবে। অর্থের যে ঢাক্ুত্ব পদসংঘটনায় পধ্যবসিত হয় তাহা! অর্থগুণের 
অন্ততৃতি। অতএব ধ্বনি গুণ ও অলঙ্কার ব্যতিরিক্ত নৃতন কিছু নহে। 
সংঘটনাধন্মা ইতি । শব্দ ও অর্থের সংঘটনা বুঝিতে হইবে । যাহা ওণ ও 
অলঙ্কারব্যতিরিক্ত তাহা চারুত্বকারী হয় না। যেমন নিতা ও অনিত্যদোষ 
--চ্যুতসংস্কৃতি (ব্যাকরণ ছুষ্টতা ) ও ছুঃশ্রাব্যতা--গপালঙ্কারব্যতিরিক্ক এবং 
তাহারা চারুত্বের হেতুও নহে। ধ্বনি চারুত্বের হেতু । যদি তাই হয় 
তবে তাহা গুণালঙ্কারবাতিরিক্ত নহে। এই ব্যতিরেকী সিদ্ধান্তের হেতু 
প্রমানিত হইল। আপতি হইবে যে বৃত্তি ও রীতি গুপালক্কারব্যতিরিক্ত 
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অথচ তাঁহার! চারত্বের হেতু। সেইক্প “ধ্বনিও গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তও 
বটে, টাক্ষতবহেতুও বটে।: তাহা হইলে উল্লিখিত ব্যতিরেকী সিদ্ধান্তের 
ব্যাপ্তি * অসিচ্ধ হয়। এই অভিগ্রাগ্জে বলিতেছেন--তদনতিরিক্তবৃত্তয় ইতি । 
বৃত্তি ও রীতি যে 'গুণালঙ্কার হইতে বিভিন্ন ইহ যুক্তিযুক্ত নহে। দীপ্ত, 
মস্ছ ও মধ্যম বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী বলিয়া পরুষত্ব, ললিতত্ব ও মধ্যমত্ 
এই তিন প্রকারের স্বরূপ বিবেচনা করিবার জন্য অন্ুপ্রাসের তিন প্রকার ভেদ 
কথিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে অন্ধপ্রাস বর্তমান আছে তাই ইহারা 
বৃত্তি (অধিকরণে ক্তি)। বলা হইয়াছে--“এই তিন বৃত্তিতে সজাতীয় 
ব্যঞ্জনবর্ণের বিস্ত/স করিয়া কবিরা পৃথক্ পৃথক্ অন্থ্প্রাস ইচ্ছ৷ করেন।” পুৃথক্ 
পৃথক ইতি। পরুঘাসন্রপ্র।সবহুল বৃত্তির নাম নাগরিকা। মস্থণান্ুপ্রাসবহুল বৃত্তির 
নাম উপনাগরিক1, ললিতা । অর্থাৎ বিদগ্ধ! নায়িকার সহিত যাহা উপমিত 

হইতে পারে-_এইভাবে উপনাগরিকা । মধাম অর্থাৎ অকোমল এবং অপরুষ। 
অতএব বৈদপ্ধ্হীন স্বভাব, অস্থকুমার অথচ অপরুষ গ্রাম্য রমণীর সঙ্গে 
সাদৃশ্তের জন্ত এই তৃতীয় বৃত্তিকে গ্রাম্যবৃত্তি বলা হইয়াছে । স্থতরাং বৃত্তিরূপ 
জাতি হইতেই অন্থপ্রাস সস্তৃত হইয়া থাকে । এখানে বর্তমানত্বের অর্থ 
বৈশেষিক দর্শনের অনুযায়ী নহে। বৈশেষিক দর্শনের অনুসারে জাতিতে 
জাতিমান্ বর্তমান থাকিতে পারে না। এখানে তাহার মধ্যে বর্তমান 
ব্লিলে বুঝিতে হইবে তাহার দ্বারা! অনুগূহীত অথব1 তাহার দ্বারা বিশেষিত 

হইতেছে । যেমন কেহ বলেন-_দলোকোত্তর গাস্তীর্যে পৃথিবীপালকেরা 
বর্তমান থাকেন।” অতএব বৃত্তিগুলি অন্ুপ্রাস হইতে অতিরিক্ত নহে। 
অর্থাৎ অন্ুপ্রাস অপেক্ষা বৃত্তিতে অধিক কোন ব্যাপার নাই। ব্যাপার- 

বাচক বৃত্তিশব্দের উল্লেখের অভিপ্রায় এই যে যেহেতু বৃত্তি ও অন্ুপ্রাসের 

ব্যাপারে কোন ভেদ নাই, সেইজন্য বৃত্তির পৃথক স্বরূপ অস্থুমেয় নহে। 
এই অনতিরিক্তত্তের বা অভিন্নত্বের জন্য ভামহাদি আলঙ্কারিকেরা পৃথকভাবে 

বৃত্তির উল্লেখ করেন নাই। উদ্ভটাদি আলঙ্কারিকের! ইহার প্রয়োগ করিলেও 
ইহার হ্বারা অনুপ্রাসের অধিক কোন অর্থ হৃদয়ঙম হয় না। এই অভিপ্রায়েই 
বলিতেছেন--গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি । বীতয়শ্চেতি। এইভাবে যোজনা 

কষ্করিতে হইবে-__অনুপ্রাস হইতে অনতিরিক্ত হইলেও তাহার! শ্রবণগোচর 

যাহা যাহা গুণালঙ্চারবাতিরিভ তাহ তাহ! 'চারুত্বকারী নছে। 
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হইয়াছে । ,“ত২-শবের দ্বারা এখানে মাধুধ্যাদি গুণ বুঝিতে হইবে । যেমন 
গুড়মরিচা্দির পরস্পর মিশ্রিত হইবার শক্তি থাকায় তাহাদের সম্মিলনে 
পানক বা সরবতের সৃতি হয় সেইরূপ সমুচিত চিত্তবৃত্তিতে অপিত হইয়া 
মাধুধ্যাদি গুণের দীপ্ত ললিত কোমল বর্ণনীয় বিষয়ে গৌড়, বিদর্ত ও পাঞ্চাল 
দেশেন্স লোকের স্ত্রভাব প্রচুরভাবে প্রকাশিত হয় বলিয়৷ ইহারাই ত্রিবিধ 
রীতি বলিয়া কথিত হয়। জাতিমান্ হইতেই জাতির উদ্ভব? জাতি 
অন্ত কিছু নহে। অবয়বী হইতেই অবয়ব; অন্ত কিছু নহে। বৃত্তি ও. 
রীতি গুণ ও অলঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে । স্তরাং এই যে ব্যতিরেকী 
সিদ্ধান্ত ইহা সিচ্ধই হইল । তাই বলিতেছেন-_তত্যতিরিক্ত কোহয়ং ধ্বনিরিতি। 
ইহ! চারুত্বস্থান নহে, কারণ ইহার শব্দ ও অর্থময় রূপ নাই । ইহ চারুতেের 
হেতুও নহে, কারণ ইহ] গুণ ও অলঙ্কার হইতে পৃথকৃ্। কাব্যকে অখগুভাবে 
আন্বাদন করিতে হইবে। বিভেদবুদ্ধির ছারা অন্থপ্রাণিত হুইয়া যদি কেহ 
ইহাকে বিভক্ত করিয়া বিচার করে তাহ। হইলেও ধ্বনিশব্ববাচ্য কোন 
অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় ন।। নাম” শবের দ্বারা ইহাই বলিতেছেন । 

আপত্তি হইতে পারে--ইহ1 শব্দার্থ স্বভাববিশিষ্ট বস্ত না হউক 7 ইহা তাহাদের 
চারুত্বের হেতৃও ন। হউক্। তথাপি ইহ1 গুণালঙ্কারের অতিরিক্তই হইল । এই 
আশঙ্কা করিয়। বলিতেছেন--অন্ত ইতি। হউক এই রকম। তথাপি 

তুমি যে প্রকারে লক্ষণ করিতে চাহ সেইবূপ কোন ধ্বনি নাই। উহাকে কাব্যেরই 
সম্পফিত করিয়া বলা উচিত। ইহা কাব্যের গীত-নৃত্যবাগ্যাদি স্থানীয় কোন 

কিছু নহে। যাহা কবনীয় অর্থাৎ প্রতিভা হইতে উতিত রচনা তাহা কাব্য; 
তাহার ভাব কাব্যত্ব। নৃত্যগীতাদদি কবশীয় নহে, তাহারা প্রতিভা সমুড়ূত 

রচনা নহে । প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধ প্রস্থান অর্থাৎ শব ও অর্থ এবং তৎসত্বস্ীয় 

গুণ ও অলঙ্কার । প্রতিষ্ঠস্তে অর্থাং (পণ্ডিতগণ ) পরম্পরাক্রমে ষে মার্গ 

ব্যবহার করিয়া থাঁকেন। কাব্যপ্রকারস্তেতি । তুমি বলিয়াছ, “ধ্বনি কাব্যের 

আত্মা”। স্তর।ং কাব্যপ্রকাররূপেই এই মার্গ তোমার অভিপ্রেত। প্রশ্ন 
হইবে, তাহা কেন কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না? এইজন্য বলিতেছেন-_ 

সহ্ৃদয়েতি । মার্গন্তেতি । অর্থাৎ নৃত্াগীতাদি ও অঙ্গিসঙ্কোচনাদির স্যায়। 

তদ্দিতি। সহ্ৃদয় ইত্যাদি বাক্য কাব্যের লক্ষণ অর্থাৎ সহদয়ব্যক্তির হৃদয়ের 

আহ্লাদকারী শবদার্থময়ত্ব। আপত্ি হইতে পারে ধাহারা সেইরূপ অপূর্ব 
বস্তকে কাবারূপে জানেন তীাহারাই তে] সন্ধদয় ; তাহারা যে অনুমোদন করেন 
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ইহাই তো কাব্যের লক্ষণ এবং সেই লক্ষণ উক্ত প্রসিন্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত 
পদার্থেরই হইবে । এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন--ন চেতি । কেহ খক্তা 
লক্ষণ করিতেছি বলিয়া বলিতে পারেন--ইহা! দৈর্ঘ্যপ্রস্থসমন্ধিত ; ইহাকে 

ভাল করিয়। মুড়িয়া রাখা যায়, ইহ! সর্ধদেহাচ্ছাদক, স্বকুমার ও তত্তবৈচিত্র্যময়, 
সক্কোচন ও বিস্তারযোগ্য, ছেদনকর্তৃত্বহীন অথচ স্থচ্ছেছ্য এবং উৎকৃষ্ট । ইহাতে 
অপর কেহ য্দি আপত্তি করিয়া বলেন, বস্বই এইবপ বস্তু, খড়গ নহে, তখন 
তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে-আমার মতে ইহাই খড়গ । এই বিষয়টি 
সেইকপ। প্রসিদ্ধ বস্তরই লক্ষণ কব! যাইতে পারে, কল্পিতের নহে। তাই 
বলিতেছেন-_সকলবিছবদিতি । বিশ্বীন্ব্যক্তিরাও হয়ত তাহারাই হইবেন 
শ্গাহারা ধ্বনির নিম্মে অভিজ্ঞ--“সকল'-শবের দ্বাবা এই আশঙ্কা নিরাকরণ 

করিতেছেন। এইভাবে নৃতনরকমের সহৃদয়ত্ব কল্পনা কবিয়া বিতর্ক করিলেও 
কিছুই করা হইল না। তাহা হইলে শুধু উন্মত্ততাই বিশেষভাবে প্রকটিত 

হয়। ধ্বনি বিষয়ে যিনি নাকি এইব্দপ অভিপ্রায় পোষণ করেন তাহার মত 

এইভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন__তোমাব মতে যাহ! কাব্োেব প্রাগ তাহাই 

ধ্বনি । সেই প্রাণ প্রসিন্বপ্রস্থানাতিরিক্ত পদার্থ, কারণ আলঙ্কারিকেরা তাহার 
কথ। বলেন নাই । স্থৃতরাং তাহা কাব্য নহে-ইহাই লোকপ্রসিদ্ধি। সেই 
ব্যক্তির এই সকল কথাই স্ববিরোধী । যদি সেই পুর্ববপক্ষবাদী তাহাকে 

কাব্যের অন্ুপ্রাণক বলিয়াই স্বীকার করিয়া! লয়েন তাহা হইলে যেহেতু ইহা 
প্রাচীন পত্তিতগণ কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই, সেইজন্যই প্রকৃতপক্ষে ইহার লক্ষণ 

করা উচিত । সুতরাং যে অর্থ এখানে অভিপ্রেত তাহ! পুর্বোক্ত অনস্তিত্ব- 

বাদীর মতের অন্তপ্ূপই । আপত্তি হইতে পারে--ইহা। চারুত্বের হেতু হউক 
এবং শবার্থগুণালঙ্কারের অন্তভূতিও হউক, তথাপি “ইহা ধ্বনি”-এই ভাষার 
বারা কাব্োর প্রাণকে কেহ বর্ণনা করেন নাই । এই আশঙ্কা করিয়া তৃতীয় 
অনস্তিত্ববাদের অবতারণা করিতেছেন--পুনরপর ইতি । কামনীয়কমিতি-- 
কমনীয়ের কর অথবা চারুত্ববোধের হেতুতা। যেহেতু বৈচিজ্রযের সংখ্যা 
করা যান না তাই আমরা হমত এমন কোন বৈচিত্র্য দেখিয়াছি যাহ! অনু- 

প্রাসাদি অলঙ্কার বা মাধূর্ধ্যাদি গুণের উক্ত লক্ষণের অন্তভূতি হয় না। এই 
আশঙ্কা স্বীকার করিয়া লইয়া পরিহার করিতেছেন-_বাখ্িক্লানামিতি | 
“বক্তি” অর্থাৎ বলে বা প্রকাশ করে, এইভাবে বাক্ শবকে বুঝায় । বলা হয় 
এই ভাবে ধরিলে বাক'অর্থকে বুঝায় ৷ ইহার দ্বার! বল! হয় এইকবপ ব্যাখা 



প্রথম উদ্দোত ১১ 

আবার কেহ কেহ ধ্বনির অনস্ভিত্বের কথা অগ্ঠভাবে বলিতে পারেন, 

“ধ্বনি নামক অপূর্ব বস্তর কোন সম্ভাবনাই তো নাই। যেহেতু 
ইহা কমনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া চলেনা তা ইহা কথিত চারুত্ব 
হেতুগুলিরই অন্তর্গত। তাহাদের কোন একটির নুতন নামমাত্র 
করিতে গেলে যেটুকু বলা হইয়া থাকিতে পারে তাহা যুকিঞ্িত্মাত্র। 
অপিচ যেহেতু বক্তব্যের . বৈচিত্র্য অনন্ত তাই ইহা সম্ভব যে প্রসিদ্ধ 
কাব্যসৌন্দর্য্যবিধায়ীরা ইহার কোনএকটি সামান্য প্রকার দেখাইয়া 
যান নাই। সেই অতি স্ুক্ষপ্রকারলেশকে “ধ্বনি, ধ্বনি” বলিয়া 

করিলে বাক্ অভিধাব্যাপারকে বুঝায় । তন্মধ্যে শব ও অর্থের বৈচিত্র্য অনস্ত- 
প্রকারের । অভিধার বৈচিত্রাপ্রকারও অসংখ্য । প্রকারলেশ ইতি। 
সেই নৈচিত্র্যবিশেষ চারুত্তের হেতু; তাহা গুণ বা অলঙ্কার । সেই চাকুত্থ 
হেতুর লক্ষণ সর্বসাধারণে প্রযোজ্য এইভাবে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। যেহেতু 
বলা হইয়াছে--কাব্যশোভাবিধায়ক যে সমস্ত ধর্ম তাহারাই গুণ, তাহাদের 

আতিশয্যের হেতু অলঙ্কার । আরও৪-_বাচ্য-বাচকের বিচিত্ররপে প্রকাশনই 
বাক্যের অলঙ্কার । ধ্বনিধ্বনিরিতি পুনকুক্তির দ্বারা সন্ত্রম সুচনা করিয়া 

আদর দেখাইতেছেন--নৃত্যত ইতি। বাহার! ধ্বনির লক্ষণ করেন, ধাহারা 

সেই অনুসারে কাব্য রচনা করেন এবং যে মকল পাঠক ও শ্রোতা তাহ 

শ্রবণ করিয়া চমংকৃত হয়েন। ভাবার্থ এই-ধ্বনি শব্দে অত্যধিক 
অন্থরাগের হেতুটি কি? এফাদশেতি। নিজের দর্প এবং পরের কৃত 

প্রশংসা । বাখিকল্লাঃ__“বান্থিকল্পনামানস্ত্যাৎ*_-পদের বাণ্িকল্পের দ্বার! 

কবিপ্রতিভার সেই প্রকারভেদ বুঝাইতেছে যাহ! বাক্ প্রবৃত্তির হেতু। 

অতএব ধ্বনি প্রবাদ মাত্র_অনন্তিত্ববাদীদের ইহাই সর্বসম্মত উপসংহার | 

যেহেতু ইহা শোভার হেতু গুণ ও অলঙ্কার হইতে ব্যতিরিক্ত নহে; আবার 
যেহেতু গুণ ও অলঙ্কার হইতে ব্যতিরিক্ত হইলে ইহা শোভার হেতু নহে; 
এবং যেহেতু শোভার হেতু হইলেও আদরণীয় হয় না, সেই জন্য । এই ষে 
অনস্তিত্ব সম্ভাবনা যাহার খণ্ডন করা হইতেছে তাহা একেবারে নিশ্মল 

নহে; তাই বলিতেছেন--তথা চান্তেনেতি। গ্রস্থকারের সমকালবর্তী 

মনোরথনামক কবি কর্তৃক বিরচিত। যেহেতু ইহা অলঙ্কারধুক্ত নহে তাই 
ইহা মনোরঞ্জন করিতে পারে না। 
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কেহ কেহ এইরূপ অলীক ধারণা, পোষণ করিতে.পারেন যে তাহার! 

সহাদয়ত্ব লাভ করিয়াছেন এবং দেই আনন্দে চক্ষু বুজিয়া নৃত্য করিতে 
পারেন। অন্যান্য মহাত্বারা অলঙ্কার প্রভেদ সহজ প্রকারে প্রকাশ 

করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাই ধ্বনি প্রবাদ মাত্র । ইহার সুক্ষ 
বিচারযোগ্য কোন তত্ব প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তাই জনৈক 
কবি ক্লোক রচনা করিয়াছেন £ ূ 

ইহার স্বারা অর্থালঙ্কারের অভাব বল! হইয়াছে । বুৎপন্গৈ রচিত চনৈব-- 
ইহার দ্বারা শবালঙ্কারের অভাব শ্চিত হইয়াছে । বক্রোক্তি__ উৎকৃষ্ট 

পদসংঘটনা, তচ্ছ-্তম্_“ত্পদের হ্বারা শব্ধ, অর্থ ও তাহাদের গুণদিগকে 
বুঝাইতেছে। বক্রোক্তিশূন্য শব্দের দ্বারা সর্ব অলঙ্কার প্রযোজ্য লক্ষণের 
অভাবের দ্বার] সর্ব অলঙ্কারের অভাব বুঝিতে হইবে--এইরূপ কেহ কেহ 
বলেন। তাহার1 পুনরুক্তি দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই । অধিক 

বল! নিশ্রয়োজন। গ্রীত্যেতি। গতান্ুগতিকের গ্রীতিতে । স্থমতিনেতি। 

মূর্খ ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে-জ্রভঙ্গী কটাক্ষাদদির ছার] উত্তর দিশ্না তাহার স্বরূপ 

যথেচ্ছ প্রকাশ করিবে । এইভাবে অনস্তিত্ববাদীদের সংশয়গুলি শৃঙ্খলা ক্রমে 

আসিঘ্রাছে। ইহারা পরম্পর অসংবদ্ধ নহে। তৃতীয় অনস্তিত্বাদ বলার 
উপক্রমকালে পুনঃশবের প্রয়োগের ইহাই অভিপ্রায় ষে উপসংহারে ইহাদের 
মতের সঙ্গতি আছে। অনস্তিত্ববাদ সম্ভাবনা মাত্র; তাই অতীত কালের 
প্রয়োগ করা হইয়াছে । ভক্তিবাদ অবিচ্ছিন্নধারায অলঙ্কার পুস্তকে লিখিত 

হইতেছে এই অভিপ্রায়ে ভাক্তমাহু £__-“এই নিত্য প্রবুত্তবর্তমানের দ্বারা ইহার 
কথ। অভিহিত করা হইতেছে । পদের অর্থ ইহার ভজনা করে, সেবা করে 

অর্ধাং প্রসিদ্ধভাবে উত্পপ্রেক্ষিত করে--এই জন্যই ইহার নাম ভক্তি অর্থাৎ 
অভিধেয়ের সাহচর্যে সারূপার্দি সম্বন্ধ কথনরূপ ধন্দ। তাহা হইতে যাহা 

আগত তাহাই ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ। এই জন্য বল! হয়-__“লক্ষণ পাচ- 

প্রকার। তাহা অভিধেয়ের ছার। সাবরূপ্য, সামীপা, সমবায়, বৈপরীত্য ও 

ক্রিয়। সংযোগ বুঝায়।” গুণসমুদার বিশিষ্ট শব্দের তীক্ষত। প্রভৃতি কোন 
“অর্ধকে বিভক্ত করিয়া দেয় বলিয়! ইহা ভক্তি । তাহা হঈতে আগত বলিয়া 

ভাক, গৌণ অর্থ । সামীপ্য, তীক্ষতাদি প্রতিপাদ্য সম্পর্ক বিশেষের প্রতি 
শ্রন্ধাতিশয্য ভক্তি। তাহাকে প্রয়োজনরূপে উদ্দেশ করিয়া তাহা! হইতে 
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“যেখানে অলঙ্কারযুক্ত বা মনঃপ্রহলাদী কোন বন্ত নাই, যাহা নৈপুণ্য” 
ময় বাক্যের দ্বারা রচিত হুয় নাই, যাহা বক্রোক্তিশুন্তও বটে-ুর্খ 
সেই কাব্যকেই ধ্রনিসমন্থিত বলিয়া প্রশংসা! করি! থাকে । মতিমান্ 
ব্যক্তি যদ্দি ধ্বনির স্বরূপ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করে, তবে সে কি 
বলে তাহা আমরা জানিনা ।” 

আগত বলিয়! ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ ও লাক্ষনিক অর্থ এবং মুখ্য অর্থের ভঙ্গ অথবা 
ভক্তি অতএব মুখ্যার্থের বাধা, নিমিত্ত ও প্রয়োজন এই তিনের অস্তিত্ব 
উপচারের কারণ এই কথাই বল! হুইল। কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তিরিতি । 
সমানাধিকরণত্থের অন্তরালে ভাবার্থ 'এই £-দ্দিও অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি 

প্রভেদে নিঃশ্বাপান্ধ ইবাদর্শ:” (২১) ইত্যাদি দৃষ্টাস্তে উপচারের প্রয়োগ 
হইয়াছে তথাপি সেই উপচারের আত্মা ধ্বনি নহে। কারণ উপচার 

ব্যতিরেকেও ধ্বনির অস্তিত্ব দেখা যায়, যেমন বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য ধ্বনি 

প্রভেদাদিতে। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিপ্রভেদেও উপচারই হয়, ধ্বনি 

হয় না_ইহা পরে বলিব। গ্রস্থকারও সেইন্প বলিপণেন__ভাক্ত অর্থ ও 
এই ধ্বনি ভিন্ন বলিয়া ইহার। একরূপ হইতে পারে না। অতিব্যান্তি ও 
অব্যান্তিদ্দোষের জন্য ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে ন1।” আবার ইহাও 

বলিবেন, “তাক্তত্ব কোন কোন ধ্বনি প্রভেদের উপলক্ষণ হইতে পারে ।” 
গুণ হইতেছে সামীপ্যার্দি ধন্ম, তীক্ষত্ব প্রভৃতিও। সেই সকল 

উপায়ের দ্বারা যাহার অর্থের অর্থান্তরে বৃত্তি বা গ্রকাশ হয় অথবা সেই 
সকল উপায়ের দ্বারা যেখানে শবের ব্যাপার ব্যক্ত হয় তাহার নাম গুণবৃত্তি। 

ইহা শব অথবা অর্থ। অথবা গুণের দ্বারা যাহার বর্তন তাহাই গুণবৃত্তি 
অর্থাৎ অমুখ্য অভিধা ব্যাপার । এইবপ বলা হইল-_যাহা ধ্বনন .করে বা 
যাহা ধ্বনিত হয় অথবা যাহার হ্বারা ধ্বনন হয় তাহাই ধদি ধ্বনি হয় 
তাহা হইলে ইহা শব্দ ও অর্থের উপচার-সংবলিত প্রয়োগের অতিরিক্ত 
আর কিছু নহে। মুখ্য অর্থ অভিধা ; তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে 

সেই অমুখ্য অর্থই ধ্বনি, কারণ মুখ্য ও অমুখা এই ছুই রাশি বাদ দিলে 
তৃতীয় কোন রাশি নাই। কে ইহা বলিয়াছে যে গৌণ অ্নই ধ্বনি ?-. 
এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-_ধগ্যপি চেতি। অন্যো বেতি! গু ও 
অলঙ্কারের প্রকার বুঝাইতেছে। দর্শয়তেতি। ভট্টোন্তটবাষনাদি কর্তুক। 



১৪ ধ্স্তালোক' 

অন্যে-ইহাক্কে শবের ভাক্ত ( লাক্ষাঁণক ) অথ বালয়া উল্লেখ 

করেন। এই ধ্বনিসংজ্িত কাব্যাত্মা শব্দের গোণীবৃত্তি--অন্ত্ে কেহ 
কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। যদিও ধ্বনি শব্দের ঘার! কাব্যলক্ষণ- 

কারীর! শব্দের গৌণীবৃত্তি বা অন্ত কোন প্রকারের কথ' প্রকাশ করেন 
নাই তথাপি যিনি কাব্যে শব্দের গৌনীবৃন্তির ব্যবহার দেখাইয়াছেন* 
তিনি ধ্বনিমার্গ কিক্চি্মাত্র স্পর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু সম্যকৃভাবে 
তাহার লক্ষণ করেন নাই। ইহ পরিকল্পনা করিয়াই বলা হইয়াছে, 
অন্যে ইহাকে ভাক্ত বা গৌণীবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন । 

ভামহ বলিয়াছেন, *্শব, ছন্দ ও অভিধান নিমিত্ক অর্থ।” এখানে শব্ধ 

হইতে অভ্ভিধানের যে পার্থকা রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়] ভট্টোস্তট 
বলিয়াছেন, “শব্দের অভিধান হইতেছে অভিধাব্যাপার যাহা মুখ্য ও গৌণ 
ছুই প্রকারের ।” বামনও বলিয়াছেন, “সাদৃশ্ঠ সম্বন্ধ হইতে যে লাক্ষণিক 
অর্থ পাওয়া যায় তাহ] বক্রোক্কি 1” মনাকৃষ্পৃষ্ট ইতি । তাহাব। ধ্বনির অংশমাত্্ 
প্রকাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত পাঠক যেমন লিখিত আছে তাহাই পড়িয়া 
যান, ধাহার। ধ্বনির ম্বরূপ বিচার করিতে অক্ষম, বিচার কবেনও নাই 3 

বরং ইহার নিন্দা কবিয়াছেন। নারিকেল ন!| ভাঙ্গিলে তাহার স্বরূপ 

জানা যায় না। ইহাদের কাছে ধ্বনি অভগ্ন নারিকেলের ন্যায়। ইহারা 

যেমন গুনিয়াছেন তেমন গ্রহণ করিয়াছেন, সম্যক বিচার করেন নাই। 
অতএব বলিতেছেন- পরিকল্পেবমুক্তমিতি । যদ্দি এইভাবে যোক্তন। কর! 
না! হয় তাহা হইলে “ধ্রনিমার্গ স্পৃষ্ট হইয়াছে” পূর্ববপক্ষবাদীর এই সকল 
ফথাই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। শালীনবুদ্ধয় ইতি । অপ্রগল্ভমতি ব্যক্তির] । 
এই যে তিন শ্রেণীর সমালোচক ইহাদের বুদ্ধির ভব্যতায় উত্তরোত্তর ক্রম 
দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর মমালোচকগণ ধ্বনির অস্তিত্বে সম্পূর্ণ সংশয় প্রকাশ 
করিয়াছেন । মধ্যমশ্রেণীর সমালোচকগণ তাহার স্বরূপ জানিয়াও তাহাকে 

লন্দেহের ছারা আচ্ছন্ন করিয়াছেন । তৃতীয় শ্রেণী ত্বব্ূপকে আচ্ছন্ন করিতেছেন 

না, তথাপি তাহার! ম্বর্ূপের লক্ষণ করিতে জ্ঞানেন না । সুতরাং এইরূপে 

ইহাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ ভরান্থি, সন্দেহ ও অজ্ঞানের প্রাধান্য রহিয়াছে। 
তেনেতি। সংশয়মূলক যে কোন একটি বাক্যার্থ ই ধ্বনি নিবপণের কারণ 
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আবার কোন কোন লক্ষণ-করণ-কুশলী-বুদ্ধিস্্পন্ন ব্যক্তির 
বলিয়াছেন যে ধ্বনির তত্ব অনির্ববচনীয়, তাহা শুধু সহাদয়হাদয় 
বেষ্ভ। অতএব এই সকল নানা বিরুদ্ধ মত আছে বলিয়া সহ্দয় 

ব্যক্তির মনোরঞনের জদ্য আমরা তাহার স্বরূপ বপিতেছি। সেই 
ধ্বনির স্বরূপ সকল সগুকবির কাব্যের প্রাণম্বরূপ এবং অভিরমণীয়। 

যে সকল প্রাচীন কাব্যলক্ষণবিধায়ীদের বুদ্ধি সৃক্ম্ম তাহাদের বৃদ্ধিও 
ইহার রহস্য উন্মীললন করিতে পারে নাই। রামায়ণ মহাভারত 
প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণীয় কাব্যে ইহার মুপরিচিত ব্যবহার সহাদয় বাক্তিরা 

দেখিয়া থাকিবেন। তাহাদের মনে আনন্দ গ্রুতিষ্ঠ। লাভ করুক--এই 
উদ্দেশ্টে ইহ প্রকাশিত হইতেছে ।/ 

স্বরূপ বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে । একবচনের ইহাই সার্থকতা। 
এবংবিধাস্থবিমতীঘিতি-নিদ্ধীরণে সগ্রমী। ইহাদের মধ্যে যে কোন 

প্রকারের সন্দেহই হউক তাহার জঙ্যই ধ্বনির স্বরূপ বলিতেছি। ধ্বনি- 
স্বরূপ অভিধেয় ; ধনি ও তছ্িষয়ক শান্্ের মধ্যে অভিধান ৪ অভিধেয়রূপ 

সম্বদ্ধ এবং বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে বুৎ্পাদক ও বুৎপাগ্যক্পপ সম্বন্ধ । বিবাদ 

নিরসনের দ্বারা তাহার স্বরূপ জ্ঞান এখানকার প্রয়োজন এবং শাস্ত্র ও 

প্রয়োজনের মধ্যে সাধ্য-সাধনরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহাই বল! হইল । সংশয়ের 
নিরসনসহ ধ্বনির স্বরূপ জ্ঞান হইল শ্রোতৃসম্পকিত প্রয়োজন । এই জ্ঞানের 

প্রয়োজন প্রীতি; এই প্রীতির গ্রতিপার্ক হইল “সহদয় মনঃ গ্রীতয়ে” 
অংশটি। এই অংশের ব্যাখ্যার জন্ত বলিতেছেন--তম্তহীতি | অর্থাৎ 

সংশয়গ্রস্তের | ধ্বনি স্বরূপের লক্ষণ ধাহারা নিরূপণ করিবেন তাহাদের 

মনে শাস্তিময় আনন্দ, প্রতিষ্ঠা লাভ করুক । এই আনন্দের অপর নাম 

চমৎকার । অপর পক্ষীয়ের ধাহারা বিপধ্যাস বা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি প্রভৃতির 

দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছেন তাহারা এই প্রতিষ্ঠীকে উন্মুলিত করিতে পারেন 
নাই; তাই ইহাস্থির। এই প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যই তাহার (ধ্বনির )_ 

স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে--ইহাই আলোচনার সঙ্গতি | প্রয়োজন সম্পাদক 
বস্তর প্রতি প্রযোক্তার মনে প্রেরণা জাগাইয়া তোলে বলিয়াই প্রয়োজন 
শব্দ অনর্থতা (সার্থকতা) লাভ করে। এই আশয়েই “গ্রীতয়ে তৎশ্রূপং 



১৬ ধন্তালোঁক্, 

জমঃ*-ইহাকে একবাকারূপে ব্যাখা করিতে হইবে । প্ধনির স্বরূপ” 
এই শব্ধ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়! পুর্ববে যে পাঁচটি সংশয়ের প্রকাশ কর! 
হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার খগুনের স্থচন! করিতেছেন-_-“সকল' ইত্যাদির 
দ্বারা । «সকল? ও “সংকবি' -শবের দ্বারা “কোনও প্রকার লেশ” এই 
সম্ভাবনা নিরাকরণ করিতেছেন। অতিরমণীয়মিতি-_ইহার দ্বারা ভাক্ত বা 

গৌণ অর্থ হইতে বাতিরিক্তত্বের কথ! বলিতেছেন। “বালকটি সিংহ”, 
“গঙ্গায় ঘোষবসতি”__ইহাদের মধ্যে কোন রমণীয়ত] নাই। “অপূর্ব 
সমাধ্যা মাত্র করণে" ইত্যাদিতে ঘে আপত্তি উঠান হয়েছিল তাহ। “উপনিষদ্ভূত? 
_এই শবের দ্বারা নিরাকৃত হইল | , “অণীয়সীভি:_ এই শবের দ্বারা স্থচনা 
করিয়াছেন যে ধ্বনি গুণ ও অলঙ্কারের অন্তভ্তি নহে । “তৎসময়ান্থঃ পাতিনঃ, 

_-এই শবের দ্বারা সঙ্কেতানুবপ্তিতার যে শঙ্কা করা হইয়াছিল 'অথচ' 

ইত্যাদির দ্বার সেই শঙ্কাকে নিরবকাশ করিতেছেন। “রামায়ণ মহাভারত, 

শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে আদি কবি হইতে আরস্ করিয়া সকল 

পণ্ডিত ব্যক্তিরাই ইহার আদর করিয়াছেন। “বাচাংস্থিতমবিষয়ে”__এই 
এই বাক্যাংশের মধ্যে যে আপত্তি রহিয়াছে তাহা “লক্ষয়তাং,__শবের দ্বাবা 

পরাস্ত করিতেছেন । ইহার দ্বারা লক্ষণ কর] হয় তাই ইহ! লক্ষ অর্থাং 
লক্ষণ। লক্ষের দ্বারা অর্থাৎ লক্ষণের দ্বাব নিরূপণ করেন ধাহার। তাহাদের 

_ ইহাই তাৎপর্য । সহৃদয়ানীমিতি । কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশতঃ হঁদয় 

মুকুর অতিশয় স্বচ্ছ হওয়ায় ধাহার! বর্ণনীয় বিভাবাদি বিষয়ের সঙ্গে একাম্মতা। 
বা তন্ময়্তা লাভ করিতে পারেন তাহারাই সহ্ৃদয়। তাহারাই নিজেদের 
মধ্যে কবিহৃদয়ের সঙ্গে মিলন অন্ভব করেন বা এই মিলনের ভজন! 

করেন। যেমন বলা হইয়াছে--“ঘে বিভাবাদি বিষষক অর্থ হৃদয়সংবাদী 
অর্থাৎ খাহা এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের মিলন ঘটাইতে পারে তাহার 

ভাব অর্থাৎ ভাবন! বা চর্বণাই রসাভিব্যক্তি। এরূপ বিষয়ের দ্বারা শবীর 

সেইভাবে পরিব্যাপ্ত হয় যেমন শুদ্ধ কাষ্ঠ অগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে । 
আনন্দ ইতি। রসচর্বণাত্মা আনন্দের প্রাধান্য দেখাইতে যাইয়া প্রমাণ 
করিতেছেন যে রসপ্বনিই সর্বত্র আনন্দের মুখ্যতম কারণ। স্থৃতরাং ইহা 
যে বল! হইয়াছে_-প্ধবনি নামে যে ব্যঞ্চনাত্ক আর এক কাব্যব্যাপার 
আছে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহা কাব্যের অংশ মাত্র। সমগ্র- 

রূপ নহে ।”__সেই মত.খণ্ডিত হইয়া গেল । 



প্রথম উদ্জেযোত' ১৭ 

সেই বিষয়ে আবার ধ্বমিরই লক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া ভূমিকা 
রচন। করিবার উদ্দেম্ত্যে এইক্প বল! হইতেছে-- 

সন্গদয় ব/ক্তি যে অর্থকে মানিয়া লয়েন এবং যাহ কাব্যের 
আত্ম! বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহার ছ্ুইটি প্রভেছপ্রষিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে__একট বাচ্য অপরটি প্রতীয়মান ।২॥ 

পণ. লি সপ 

কাব্যে অভিধা, ভাবনা ও চর্বণামূলক যে তিনটি অংশ আছে তন্মধ্যে রস- 

চর্ধবণাই যে কাব্যের প্রাণ তৎসম্পর্কে আপনি বিরোধিতা করিবেন না, কারণ 

আপনিই বলিয়াছেন__“কাব্যে রসম্মিতা সকলেই শুধু অধিকারী, কিন্তু সকল 
বোদ্ধা বা নিয়েগপাভ্রের। * নহেন |” অংশমাত্রত্ব_-( পুর্বঙ্জোকের) এই পদের 
দ্বার যদি বস্তধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিই অভিপ্রেত হয় তাহ! হইলে প্রমাণিতকেই 
পুনরায় প্রমাণ কর! হয়। আর যদি সেইখানে রসধ্বনি অভিপ্রেত হইয়া! থাকে 
তাহা হইলে উক্ত ব্যাখ)া স্বীয় সিদ্ধান্ত, লক্ষ্যবস্তর প্রসিদ্ধি এবং সহ্ৃদয় ব্যক্তির 
অন্ুতবের বিরুদ্ধ হইয়! দাড়ায় । কাব্যরচনায় কবির কীত্তির দ্বারাও গ্রীতিই 
সম্পাদিত হম্ম। যেহেতু বল! হইয়াছে--“কীন্তি স্বর্গফলা বলিয়া! কথিত 
হইয়াছে ।” ইত্যাদি। যদিও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানলাভ ও গ্রীতিলাভ উভয়ই হয় 
তথাপি তন্মধ্যে গ্রীতিই প্রধান । তাই বল৷ হইম়াছে--“উৎরুষ্ট কাব্যসেবন ধন্ম 
অর্থ, কাম ও মোক্ষে এবং কলাসমুদবায়ে বিচক্ষণত! দান করে এবং কীত্তি ও 
প্রীতি সম্পাদন করে ।” কীত্তি ও গ্রীতির উল্লেখ করা হইলেও সেখানে গ্রীতিই 
প্রধান। তাহ না হইয়া! কাব্য যদি কেবল বুৎ্পত্তিহেতুই হইত তাহ! 
হইলে প্রতুসদৃশ বেদাি, মিত্রসদৃশ ইতিহাসাদি এই সকল ব্যুৎপত্িহেতু শান্ত 
হইতে কাব্যের কি পার্থক্য থাকিত? অথচ কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হইল এই 
যে ইহা! কান্তাসশ। অতএব আনন্দই প্রধান বলিয়া কথিত হ্ইয়াছে। 
চতুর্বর্শের বুযুৎপত্তিরও আনন্দই চরম ও মুখ্য ফল। আনন্দ আবার গ্রন্থ 
কারেরও নাম। ক্থতরাং সেই আনন্দবর্ধনাচাধ্য এই শাস্ত্রের দ্বারা সহদয় 
হৃদয়ে প্রতিষ্টা অর্থাৎ দেবতামন্দিরে দেবতার ন্যায় অবিনশ্বর স্থিতি লাভ 
করুক; যেহেতু কখিত হুইয়াছে-_“সংকাব্যরচয়িতার৷ স্বর্গারোহণ করিলেও 
তাহাদের কাব্যময় স্থন্দর দেহ নিরাতক্ষে বাচিয়া থাকে ।” সন্ধদস্ধের মনে 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ইনার ম্ন সেইরূপই । এই গ্রন্থকার নিশ্চই সন্হঘয়- 
..* বেদাছিপাে। ধাহার! 

খ 



কাব্যের শরীর গুণালঙ্কার প্রভৃতির জগ্য লালত্যময় এবং তাহার মধ্যে 

সমুচিত রসের সঙ্পিবেশ হইয়াছে । এই জন্যই ইহা সৌন্দধ্যময় ৷ 

ইহার সাররূপ যে অর্থ, যাহা সহদয় ব্যক্তির কাছে মর্যাদা পায় 
তাহার ছুইটি প্রভেদ-__বাচ্য ও প্রতীয়মান। 

চক্রবর্তী-_ইহাই ভাবার্থ। যেমন- যুদ্ধে পরমাজ্জুনেরই প্রতিষ্ঠা হয় ।% 
গ্রন্থের শেষে দেখাইব যে নিজের নামের প্রকাশ শ্রোতৃবর্গের গ্রস্থপাঠে প্রবৃত্তি 
জাগাইবার হেতু, কারণ ইহ! তাহাদের মনে সম্ভাবনা ও বিশ্বাস উৎপাদন 
করে। এইভাবে গ্রন্থকার, কবি ও শ্রোতার প্রয়োজন কথিত হইল। ১॥ 

প্ধ্বনিত্বপ বলিতেছি”_এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার পর “বাচা ও প্রতীয়মান 
নামক অর্থের ছুই প্রভেদ আছে” কারিকাঁয় এই কথা বলার কি সঙ্গতি আছে? 
এই আশঙ্কা করিয়া! সঙ্গতি দেখাইবার জন্য অবতরণিক করিতেছেন__ 

তত্রেতি। এবংবিধ অভিধা ও প্রয়োজন স্বীকুত হইলে । ভূমি বা ভিত্তির 

মত সেইজন্য ভূমিকা । যেমন নৃতন কিছু নিশ্মাণ করিবার ইচ্ডা করিলে ভূমিই 
পুর্বে বিরচিত হয় সেইরূপ প্রতীয়মানাখ্য ধ্বনিম্ব্ূপ যেখানে নিরূপণযোগ্য 
সেইখানে নিধ্বিবাদসিদ্ধ বাচ্য অভিধানই হইল ভিত্তিম্ববূপ। কারণ বাচ্যা- 
তিরিক্ত প্রতীয়মান অংশ তাহার পশ্চাতেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

বাচ্যের সঙ্গে প্রতীয়মানকে যে সমান প্রাধান্য দিয়া গণনা করা হইয়াছে 
তাহার উদ্দেশ্ট হইল ইহা প্রতিপাদন করা যে বাচ্যের ন্যায় প্রতীয়মানকেও 

কিছুতেই গোপন করা যায় না। “যঃ সমাম়্াতপূর্ববঃ”_-ইহাঁর দ্বার! ষে 
ভাব প্রকাশ কর! হইয়াছে তাহাই 'স্তী”-পদের দ্বার দৃট়ীভূত করিতেছেন । 
পশব্দার্থশরীরৎ কাব্যম্” (কাব্য শব্দার্থবিশিষ্টশরীরসম্পন্ন )-_-এইরূপ যে 
কথিত হইয়াছে, তক্মধো শরীর"শব্দের গ্রহণ কর! হইয়াছে বলিয়াই 
তদন্ুপ্রাণক কোনও আত্মাকে নিশ্চয়ই থাকিতে হইবে । সেই শব্ধ ও অর্থের 
মধ্যে শব্দই শুধু শরীরভাগরূপে সন্গিবিষ্ট হয়। শরীরের স্থুলত্ব, কশত্বাদি 
ধর্ম সকলেই বুঝিতে পারে, সেইরূপ শব্দের ধর্মও সর্বজনসংবেছ্য । অর্থ 
কিন্ত সকলজনসংবেদ্য হয় না। আবার শুধু অর্থ আছে বলিরাই তাহার দ্বারা 
কাবাসংজ্ঞাও হয় না। কারণ লৌকিক ও বৈদ্িকবাক্যে অর্থ থাকিলেও 
তাহাদিগকে কাব্য নাম দেওয়া হয় না। তাই বলা হইতেছে--সহৃদয়ঙ্লাথা 

'ইতি। সেই এক 'অর্থকেই বিচারক্ষম ব্যক্তিরা বিভাগবৃদ্ধির দ্বার! দুই 
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তমধ্যে বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ। অন্যান্য লেখকেরা উপমা 
নান! প্রকারের দ্বার! তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

অন্যান্য লেখকেরা অর্থাৎ কাব্যের সৌন্দ্ধ্যবিধায়ীরা । 
তাই বিস্তারিত করিয়া এখানে তাহার কথা বলা হইল না।ও 

কিন্তু প্রয়োজন মত কেবল তাহা উল্লেখ করা হইল. 
মহাকবিদের বাণীতে কিন্তু আর একটি বন্ত আছে যাহার 

নাম প্রতীয়মান অর্থ। তাহ! রমণীর লাবণে)র মত চির- 
পরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠৰ হইতে পৃথকৃভাবে প্রতিভাত হইয়া 
থাকে। ৪ 

সস আপ ৮৯৭ 

শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। তাহ হইলে দ্াড়াইল এই-_কাব্যের অর্থ ও 
লৌকিকাদি শাস্ত্র অর্থ_ইহাদের রূপ যদি তুল্যই হয় তাহা হইলে কোন 
একটি বিশেষ অর্থের ( অর্থাৎ কাব্যার্থের ) প্রতিই বা সহৃদয় ব্যক্তিগণ শ্লাঘা 
দেখাইয়া থাকেন কেন? অতএব এই কাব্যার্থের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই কিছু 
আছে। প্রতীয়মান অংশেরই সেই বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া বিচারবুদ্ধিশালীরা 
তাহাকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যবস্থাপনা করেন। বাচ্যার্থের সংমিশ্রণ 
হেতু'ধাহাদের চিত্ত মোহাচ্ছন্্ হইয়াছে তাহাঁরাই এই পৃথকৃ-করণে আপত্তি 
করেন, যেমন চার্বাক্পন্থীরা আত্মার পৃথক্-অস্তিত্বে আপত্তি করিয়া থাকেন। 
অতএব একবচনান্ত “অ্থ'-শবের দ্বারা আরম করিয়া! 'সহদয়ঙ্লাধ্য' এই 
বিশেষণের দ্বার। কারণ দেখাইয়া বিভাগবুদ্ধির দ্বারা তাহার ছুই অংশ বা ভেদ 
আছে এই কথা বলিলেন। ইহার! ছুইটিই যে কাব্যের আত্মা তাহা নছে। 
কাব্যাত্মা-_কারিকাগত এই “কাব্য-শবকে বিশ্লেষণপুর্বক ব্যাখ্যা করিবার 
জন্য বলিতেছেন-__কাব্যস্ত হীতি। 'ললিত'শবের ছার! গুণ ও অলঙ্কারের 
সহায়কত্ব বুঝাইলোন। রসবিষয়ত্বই যে উচিত্যের নিয়ামক হইয়া! থাকে 
ইহা দেখাইয়া রসধবনিই যে কাব্যাত্মা তাহা “উচিত”-শবের দ্বারা স্ুচিত 
করিলেন। তাহার (সেই রসের) অভাবে কিসের অপেক্ষায়ই বা এই 
ওচিত্যনামা বস্ত উচ্চক্ঠে ঘোষিত হইয়া থাকে? যোহর্থ ইতি-_“যৎ,- 
শব্দের ত্বারা নির্ণাত বিষয়ের পুনরুল্পেখের ইহাই সার্থকতা-যে অপরেও 
ইহা স্বীকার করিয়াছেন। “তশ্+_ইত্যাদির দ্বারা ইহা দেখাইতেছেন যে 
তাহার দুই অংশ থাকায় প্রতীয়মানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিস্গত। 
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ছুগুরাং -কৈই -কেহু যে বলিয়াছেন, “যেহেতু ধ্বদি সৌনদধ্যে হেতু সেইভগ্য 
ইহা গুগ্..ও.অরঙ্কার: বাতিক্িক নে”, ধ্বনি কাবোর 'আত্মন্বরপ, বলিয়া 
এই অহ্ুমানের সেতু 'অধিদ্ধ,* ইহা! দেখান হইল । আত্মা দেহের ছারুত্বহেতু 
হয় না।. যদ্দি এইরূপ হয়ও. তাহা হইলেও বাচ্য অর্থে এই হেতু একান্ত- 

ভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যাহা অলঙ্কার তাহা অলঙ্কাধ্য হইতে পারে 
না। যাহা! ওণী তাহা গুণ হইতে পারে না। এই জন্যও (কেবল ভূমিকার 
জন্য 'লহে) বাচ্যাংশের প্রস্তাবনা করা হইল। এই জন্ই বলিবেন__ 

*বাচ্য প্রলিদ্ধঃঃ ইতি । ২॥ 
তত্রেতি। ছুই অংশ থাকিলেও। প্রসিদ্ধ ইতি। যাহা স্ত্বীলোকের 

মুখ, উদ্যান, চন্দ্রোদয় প্রভৃতির মত লৌকিকই। উপমাদি প্রস্ততি দ্বারা 

তাহা! বনুধা বিভক্ত হইয়া বিবৃত হইয়াছে,_ এইভাবে যোজনা করিতে 
হইবে। বৃত্তিতে “কাব্যলক্ষ্বিধায়িভিঃ'র দ্বারা কারিকাগত 'অন্যৈঃ, ব্যাখ্যাত 

হইয়াছে । ততো নেহ প্রতন্তে--“প্রতন্ততে'শব্দে “প্র উপসর্শের গ্যোতন। 

এই যে অজ্ঞাত বস্ত বিস্তারিতভাবে কথিত হইবে । এই বিশেষ অংশের 
প্ররতিষেধের দ্বার! কেবল অব"শষ্টাংশ ন্ুচিত হইতেছে । “কেবলম্” ইত্যাদির 

দ্বারা ইহা দেখাইতেছেন। ৩॥ 
অন্যদেব বন্তিতি। পুনঃ শব্দ বাচা অর্থ হইতে পার্থকোর গ্যোতক। 

বাচ্যাতিরিক্ত এবং সারভূত। মহাকবীনামিতি। এই বহুবচনের দ্বারা 

অশেষ বিষয়ে ব্যাপকত্বের কথা বলিতেছেন । যে প্রতীয়মানের কথ। বলা 

হইবে তাহার .দ্বারা অনুপ্রাণিত যে কাবা তাহ! রচন। করিবার ক্ষমচা 
ইহাদের আছে। এই জন্যই ইহারা মহাকবি বলিয়া! আখ্যাত হয়েন। যাহা 
এইরূপ তাহাই প্রতিভাত হয়| যাহা একেবারেই অস্তিত্বহীন তাঙ্কা 

এইভাবে গ্রতিভাত হইতে পারে না। শুক্তিতে যে রঙ্ুতের ভ্রম ভয় 

সেইখানেও একেবারে অন্তিত্হীন পদার্থের প্রকাশমানত্ব নাই । ইহাবর দ্বার 

প্রমাণিত হয় যাহাদের অন্তিত্ব বা সত্ত/ আছে সেই সমুদায়েরই প্রকাশ 

হয়, প্রকাশমানত্ব হইতে অস্তিত্বের বোধ হয়। অতএব এই কথাই বল! 

ুচগগারধাহাগাগা হয় তাহার অন্তিত্ব আছে। সুতরাং ইভাই 

প্রয়োগার্থ-_-প্রসিচ্ধ বাচ্য অর্থ ধর্মী । তাহ! তথ্যতিরিক্ত প্রতীয়মানের- সঙ্গে 
চ শাক । কারণ তাহীর/ মধ্য দিয়াই সে প্রকাশিত হয় চারের 

: “ * আাতবাপ "ধ্বনিতে গেইবন্ চারু খাফিতে পায়ে না। 
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' আবার প্রতীয়মান নামে বাচ্য হইতে বিভিন্ন 'একবস্ যহাঁকবিদের 
বাণীতে "রহিয়াছে । সেই: যে বস্ত তাহা সহৃদয় ব্যক্তির কাছে, 
স্প্রসিহ্ধ। কিন্তু ইহা রমণীর লাবণ্যের মত সেই পকল অবয়ব হইতে 
প্রথকৃভাবে প্রকাশিত হয় । . যেমন: রমনীদিগের লাবণ্য সকল অবয়ব 
হইতে অতিরিক্ত অন্য কিছু ; তাহাকে পুথক্ করিয়া বর্ণনা করিতে হয় 
এবং তাহা অবয়বাতিরিক্ত তব হিসাবেই সহ্ৃদয় ব্যক্তির নয়নের 
অমৃতম্বরূপ হইয়া প্রতিভাত হয় সেই অর্থও সেইরপ। পরে 

দেখান হইবে যে সেই অর্থের নানা প্রভেদ আছে; তাহ। বাচ্য 

অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত বস্তমাত্র অথবা অলঙ্কার অথব৷ 

রসাদি। সকল প্রকারের মধ্যেই তাহ বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন । 

রমণীর সঙ্গে লাবণ্য প্রতিভাত হয়। “প্রসিদ্ধ' শব্দের দুইটি অর্থ-_-ইহা 

সকলের বোধগমা এবং ইহা অলঙ্কৃত হয়। যত্তদিতি । যং এবং তৎ-- 

এই সর্বনাম সমৃদায় হাই দেখাইতেছে যে দৃষ্টান্ত (লাবণা ) এবং দাষ্টণন্থিক 

( প্রতীয়মান অর্থ) ইছাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না এবং ইহাদের 
একটিকে (লাবণ্যকে ) যে দেহাতিক্ন বলিয়া এবং অপরটিকে (প্রতীয়মান 

অর্থকে ) যে বাচ্যাভিম্ন বলিয়! ভ্রম হয় তাহা! পরম্পরের সংমিশ্রণজনিত । 

এইরূপ দেখাইবার উদ্দেশ্যই হইল ইহা গ্োতন! করা যে লাবণ্য ও 

প্রতীয়মান অর্থের প্রাণই চমতৎকাব বা আনন্দ। ইহাই “কিমপি”ইত্যার্দির 
দ্বার বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিতেছেন । লাবণ্য অবয়বসংস্থানের দ্বার 

অভিব্যক্ত হয়? কিন্ত ইহা অবয়বের অতিরিক্ত নৃতন একটি ধর্মই বটে। 
ইহা অবয়বের নির্দোষতা বা অবয়বে অলঙ্কারসংযোগমাত্র নহে । কাণত্ব 
প্রভৃতি যে সকল্ দোষ পৃথকৃভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেই লকল দোষ ষাহার 
নাই এইরূপ রমণী সালঙ্কারা হইলেও ইনি লাবণ্যহীন! আবার ইনি সেইক্ষপ 
ন! হইয়াও লাবণ্যামৃতজ্েোংনগাময়ী--সহ্ৃদয় ব্যক্তিরা এইরূপ বাক্য ব্যবহার 
করেন। আন্ছা, লাবণ্য তে! অবয়বাতিরিক্ত বলিয়! প্রসিচ্ছ। কিন্তু সেই 
প্রতীয়মান যে কি তাহাই তো আমাদের জানা নাই ব্যতিরিক্ত দের 
প্রষিদ্ধি তো "দরে থাকুক। যে ভাসমানত্বকে তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃতির. 
হেতু বপিক্ণা মানিয়! লয়! : হইয়াছে এইভাবে তাহাই :.অসিন্ব বলিয়া 
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প্রথম প্রভেদ এই যে তাহা! বাচ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কখনও 
কখনও দেখা যায় যে বাচ্যে বিধি থাকিলেও তাহা প্রতিষেধরূপে 
অভিব্যক্ত হয় । যথা-_ 

“হে ধান্মিক, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমণ কর। আজ সেই গোদাবরী- 
তীরস্থিত লতাকুঞ্জবাসী কুকুর সেই দৃপ্তসিংহের দ্বারা নিহত হইয়াছে ।” 

মনে হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার *সোহার্থ” ইত্যাদির 

দ্বার তাহার স্বরূপ অভিহিত করিয়াছেন। 'সর্বেষু চ* ইত্যাদির দ্বারা 
বাচ্য হইতে ইহার ব্যতিরিক্তত্বের প্রসিদ্ধির কথা পরে প্রমাণ করিবেন । 

প্রতীয়মানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইলে তাহার দুইটি প্রভেদ মানিতে 
হইবে--লৌকিক ও কেবলমাত্র কাব্যব্যবহারগোচর | যাহা লৌকিক 

তাহা! কখনও কখনও স্বশব্ববাচ্য হয়। “বস্ত” শবের দ্বারা বলা হইতেছে 

যে সেই লৌকিক প্রতীয়মান বিধি নিষেধাদ্দি অনেক প্রকারের হইতে 
পারে। এই লৌকিক প্রতীয়মানও ছুই প্রকারের । কোন কোন প্রতীয়মান 
অর্থ পুর্বে ( বাচ্যত্ব অবস্থায়) কোন বাক্যার্থের মধো উপমাদ্দিরূপে অলঙ্কারত্ব 

প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্ত ইদানীং (ব্যঙ্গ্যত্ব অবস্থায়) আর অলঙ্কার বলিয়া প্রতিভাত 
হয় না। কারণ বাচ্যত্ব অবস্থায় ইহার যে গৌণতা হিল এখন আর তাহা 

নাই । পুর্বে ষে ইহা অলঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে সেই স্মৃতির উদ্দীপক 
বলিয়। ইহা! ব্রাহ্মণশ্রমণ ন্যায়বলে * অলঙ্কারধ্বনি নামে অঠিহিত হইতেছে । 
যাহাতে এই অলঙ্কারত্ব নাই তাহ বস্মাত্র বলিয়া কথিত হয়। এই অংশে 

“মাত্র'-শব গ্রহণের দ্বার ইহার অলঙ্কারধ্বনিত্র নিরারুত হইল । তাহাই রস 
যাহা স্বপ্রেও কখনও স্বশব্ধ (রস প্রভৃতি শব্দ) বাচ্য নহে এবং লৌকিক 

বাবহারের অন্তর্গত ( পুনভ্রজন্মাদিজনিত হর্যতুলা ) নহে । অপিচ, যে সমস্থ 

বিভাব ও অক্ষভাব শব্দের দ্বারা সমপিত হয় এবং যাহারা হৃদয়ের সহিত 

মিলনবশতঃ সৌন্দধ্যময় হইয়া উঠে, সেই সকল বিভাব ও অন্ভাবের উপযোগী 

যে রতিগ্রভৃতি বাসন! যাহারা পুর্ব হইতেই (জন্মাবধি ) হৃদয়ে নিবিষ্ট হইর। 
আছে তাহার উদ্বোধিত হয় বলিয়া! সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত রসচর্ধণার ফোগাত। 

লাক করে । সহদয় ব্যক্তিন্ন নিজের চিত্তের মধ্যে ইন্ান্দের যে আনন্দমর 
চর্কণাত্বক ব্যাপার তদ্বারা আশ্বাপ্ঘমান (রস্তমান ) হয় বলিফ্াই উহার না 

৪ ্রাঙ্মণ বৌদ্ধ শ্রমণ হইলেও পূর্ব ₹ জ।তি প্মরণবশতঃ ত্রাঞ্গণ বলিয়া করিত হয়। 
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রস। তাহার পাম রসধ্বনি এবং তাহ! একযাত্র কাব্যব্যাপারের গোচর । 

তাহাই ধ্বনি এবং মুখ্য বলিয়া তাহাই কাব্যের আত্ম! ॥ ভটটনায়ক যে বলিয়া- 
ছেন, “ইহা অংশমাত্র ? ইহা সমগ্র নহে ।” তাহা হয়ত বা বস্তধ্বনি ও অলঙ্কার- 
ধ্বনির বিরুদ্ধে আপত্তি হিসাবে উত্থাপিত হইতে পারে । রসধ্বনিকে তিনিই 
কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন কারণ রসচর্ধবণা 
( তোগীকরণ ) পুর্বববত্তী দুই অংশ-_অভিধা ও ভাবনা-_স্অতিক্রম করে তিনি 
এইবপ নির্ণ্ন করিয়াছেন। বস্তধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি রসধ্বনিতে যাইয়! 
পরিসমাপ্তি লাভ করে__ ইহা আমরাও যথাস্থানে বলিব। এখানে এই 
পর্য্যন্ত থাকুক। বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তমিতি_-এই সামান্ত লক্ষণ তিন প্রকার 

ধ্বনিতেই পরিব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ তিন প্রকারের ধ্বনিই বাচ্য অর্থের 
শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। যদিও ধ্বন্ন শব্দেরই ব্যাপার তথাপি 

অর্থের সামখ্যের সহকারিত৷ থাকায় এবং সেই সহকারিতা৷ বিনষ্ট ন৷ হওয়ায় 
ধ্বনি সর্বত্রই বাচ্য অর্থের সামর্থোর দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। শবশক্তিমূলক 
অন্গরণনরূপ ব্যঙ্গেও অর্থসামর্থ্য হইতেই প্রতীয়মানের অবগতি হয়? 
শব্দশক্তি কেবল অর্থসামর্থ্যের সহকারিত। করিয়া থাকে-- ইহা পরে বলিব। 

দূরং বিভেদবানিতি । বিধি ও নিষেধ যে পরস্পরবিরোধী ইহাতে কাহারও 
সন্দেহ নাই। এই জন্য প্রথমেই এই দুইটির উদাহরণ দিতেছেন-_-ভ্রম 

ধান্সিক' ইত্যাদি।, কোন রমণীর প্রিয়সশ্মিলনের সক্কেতস্থান তাহার প্রাণ- 
স্বরূপ ; জনৈক ধাম্মিকের সঞ্চরণে সেইখানে অন্তরায়ের স্ৃষ্টি-হইয়াছিল এবং যে 
পল্পবকুন্থম গোপনতার সৃষ্টি করে তাহা অবচিত হইয়া! বিনষ্ট হইতেছিল। 

সন্কেতস্থানকে ধানম্মিকের সঞ্চরণ হইতে রক্ষ। করিবার জন্য এই উক্তি । 

এখানে যে ভ্রমণের বিধি তাহা অনুজ্ঞা বা নিয়োগস্থচক নহে । ভ্রমণ 

স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু কুকুরের ভয়ে বাধ! প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া নিষেধের অভাব 

হইয়াছে অথব! বাধ! দুরীকুত হইয়াছে । ইহাই ভ্রমণ বিধির অর্থ। এখানে 
লোটের প্রয়োগ অতিসর্গপ্রাপ্তকালসম্বন্ধী অর্থাৎ বাধার দূরীকরণের পর 
যথেচ্ছ ভ্রমণ সম্ভব । ভাব ও অভাব পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া ইহারা যুগপৎ বাচ্য 

হইতে পারে না, একটির পর একটিও বাচ্য হইতে পারে না। একটি অর্থের 

বিরতির পর আরেকটি বাচা হইবে এমনও হইতে পারে না। “অভিধাশক্তি 

শুধু বিশেধণকে (গোত্বপ্রভৃতি) বুঝাইতেই শক্তি হারাইয়! ফেলে, তাহা৷ কোন 
ব্যক্তিকে (গবাদিকে) বুঝাইতে পারে ন1।” ইহার দ্বার। বল! হইয়াছে যে কোনও 
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আর্খের অবগতির খিরাম হইলে অপর একটি অর্থের উদ্ভব অভিধাশক্তির ছায়া 
সম্ভব হয় না। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে ষে 'দৃপ্ত', ধান্মিক” ও “তদ্"- 
ইহাদের অব্য অসম্ভব বলিয়া অন্বয়ের বাধা রহিয়াছে । এই বিয়োধের জন্য 
এবং বক্তণীর বিবক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতিহিতান্বয়বাদীদের মতানুসারে 
বিপরীতলক্ষণার দ্বারা তাখপধশক্তিই__যাহা অন্বথ করিতেই নিজের শক্তি 

হারাইয়া ফেলে নাই--বাকোর মধ্যে যে নিষেধাত্মক ভাব (ভ্রমণ কবিও না) 
আছে তাহার প্রতীতি আনয়ন করে । স্ৃতরাং এই অর্থ শব্দশক্কিমূলকই। 

"এই স্ত্রীলোকটি এইরূপ বলিয়াছে”*__-এখানে এইবৰপ ব্যবহার হইয়াছে । 
তাই এখানে বাচ্যাতিরিক্ক অন্য কোন অর্থ নাই। এই যুক্তি ঠিক নহে। 
এখানে শব্ধের তিনটি ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে । পদের সাধারণ, 

সাধারণ অর্থে অভিধার ব্যাপার । কোন একটি সক্কেতকে অপেক্ষ। করিয়া অর্থ 

বুধাইনার শক্তির নামই অভিধাশক্তি। অশ্তি্ধার সঙ্কেত বা! নির্দেশ পদের 
সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য ; তাহার কোন বিশেষ অংশ থাকিলে অভিধ1 তাহার 

সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। বিশেষাংশের অনন্ত সম্ভাব্যত1 রহিযাছে এবং কোন 

একটি বৈশিষ্টা নিষতভাবে প্রয়োগ করা যাষ ন।। শব্দসমৃহেব পরম্পব অস্বয় 

করিয়া বাক্যের বিশেষদপ গ্রহণে তাতৎ্পধ্যশক্তির প্রয়োগ করা হয়, কারণ 

শব্দের সাধারণ লক্ষণ বিচার করিয়া! যদ্দি দেখা! যায় যে কে'ন একটি অর্থ গ্রহণ 

নাকরিলে বাকোর অর্থ সিদ্ধ হয় না, তবে তাহাই বিশেষ অর্থকে প্রতিপন্ন 

করিয়া থাকে 1”_-ইহাই নিয়ম | অর্থের দ্বিতীয় কক্ষা। অর্থাৎ তাংপধ/শক্তির 

দ্বারা বিচার করিলে এই বাক্যে, “তুমি ভ্রমণ কর” এই বিধি অপেক্ষ। আব 
কিছু প্রতীত হয় না, কারণ তাৎপধ্যশক্তির ছাব। অন্বঘ মাত্র প্রতিপন্ন হয়। 
“গঙ্গায় ঘোষ বসতি”, “বালকটি সিং” প্রতৃতিভে অন্বয় করিতে করিতেই 

অযৌক্তিকতার জন্য বাধা উপস্থিত হয়। এখানে বলা হইতেছে যে তোমার 
ভ্রমণ নিষেধকারী সেই কুকুর সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছে | সুতরাং ডমণ 
নিষেধের যে কারণ ছিল তাহার অভাবের জন্য তোমার ভ্রমণ এখন সঙ্গত 

এইরূপ অন্বয়ে কোন ক্ষতি নাই । তাই এখানে মুখ্য অর্থেব বাধা শঙ্কনীয় 
নহে ; এখানে বিপরীত লক্ষণার অবসর নাই । যদিও বিপরীত লক্গণাই হয়, 
তাহা হইলেও এই বিপরীত লক্ষণা দ্বিতীয়স্থান অর্থ।ৎ ভাৎপধ্যশক্তিতে 

থাকিয়া হইবে না। তাহা হইলে ইহাই গীড়াইল, মুখ্য অর্থের বাধা হইলে 
লক্ষণার কল্পনা করা 'মায়। বিরোধপ্রতীতিই মুখ্য অর্থের বাধা। এখানে 

) 



প্রথম উদ্গযোত ২৫ 

পদ্দার্থগুলির শ্ববিরোধিত। নাই । যদি বল পরস্পর ' বিরোধিতা! আছে, তাহা 
হইলেও অন্থয়ে সেই লক্ষণামূলক বিরোধ প্রীতি হওয়া উচিত; অস্বয় গ্রাতিগঞ্প 
নাহইলে বিরোধের প্রতীতি হয় না। আবার অন্বমের প্রতিপত্তি অভিধাঁ 

শক্তির দ্বারা হয় না । পদার্থের জ্ঞানের পরই তাহার ( 'ভিধার ) শক্কি ক্ষীণ 
হওয়ায় এবং তৎপর তাহার আর কোন কার্যকারিতা না থাকায় তাৎপর্ধ্য- 

শক্তির দ্বারাই অম্বয্-প্রতিপত্তি হয়। এখন গএশ্ন হইৰে যে এইরূপ যুক্তিতে 
“অঙ্গুলীর অগ্রভাগে একশত হাতী” এই জাতীয় বাক্যেও অন্বতসপ্রতীতি' 

হইতে পারে । কেনই বা হইবেনা? “দশদাড়িম” প্রভৃতি বাক্যে যেমন 
সমূদায়ের কোন অন্িত অর্থ হয়না, এইখানে সেইরূপ নহে । কিন্ত শুক্তিকায় 
রজতভ্রমের মত এই অন্বয় প্রত্যক্ষা্দি অন্ত প্রমাণের ছারা বাধিত হয় বলিয়া 

সেই অর্থের প্রতিপাদক বাক্য অপ্রামাণ্য হয়। “বাঁলকটি সিংহ”-_এখানে 

দ্বিতীয় কক্ষ্যানিবিষ্ট তাৎপর্যাশক্তির দ্বারা যে অন্বয় প্রতিপন্ন হইল তাহার 
বাধক প্রকটিত হইলে তদনস্তর অভিধা ও তাংপধ্যশক্তিব্যতিরিক্ত লক্ষণ! 

নামক তৃতীয়শক্তি জাগ্রত হয় যাহ! বাধকশক্তিকে নষ্ট করিতে সমর্থ । আচ্ছা, 

এইভাবে দেখিলে তো! “বালকটি সিংহ” এই বাক্য কাব্যন্ূপহ পাইবে, কারণ 

ধ্বননলক্ষণযুক্ত কাব্যাত্মা যে এখানেও আছে তাহ। শী্রই বলা হইবে । তর্ক 
হিসাবে তবে ইহাও বলা যাইতে পারে ষে ঘটেও জীবের মত ব্যবহার 

থাকিবে কারণ আত্ম! সর্বব্যাপী; তাই তাহা ঘটেও থাকিবে । যদি বল! হয় 

বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন শরীরের আত্মায়ই সজীব প্রাণীর মত ব্যবহার প্রত্যাশা! কর! 

যাইতে পারে, যেকোন শরীর সন্বদ্ধে ইহ খাটেন।, তবে বলিব যে গুণ ও 

অলঙ্কারের ওঁচিভোর দ্বারা সৌন্দধ্যশালী শব্দার্থময় শরীরের ধবননরূপ আত্ম 
থাকিলে, সেই আত্মায় কাব্যরূপত। পাওয়া যাইবে । স্থতরাং আম্মা সারহীন 

ঘটের সঙ্গে যুক্ত হইলেও যেমন নিক্তে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, কাব্যাআ্মাও 
সেইরূপ । জক্ষণাস্থলে ধ্বনির অন্তিত্ব দেখাইয়া কখনও বল! যাইবে না যে 
ভক্কি বা ভাক্ত অর্থ ই ধ্বনি । ভক্তি হইতেছে লক্ষণার ব্যাপার যাহ। অর্থের 

তৃতীয় কক্ষ্যায় নিবিষ্ট থাকে । ধ্বননব্যাপাব রহিয়াছে চতুর্থ কক্ষ্যায়। 

তিনের সম্মিলনে যে লক্ষণার প্রবর্তন হয় ইহ! তো আপনারাও স্বীকার করিয়া 

থাকেন। তন্মধ্যে মুখ্যার্থবাধ! নির্ভর করে প্রত্যক্ষাদি প্রমাপাস্তরের উপরে | 

সামীপাযদি সম্বন্ধ যাহা নিমিত্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে তাহা৪ তো! 
গ্রমাণাস্তরের খারাই জানা যায় । এই যে ঘোষবসতির অতিপবিজ্রত্ব, ঈীতলত্, 
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সেব্যত্ব প্রভৃতি প্রয়োজন যাহ? প্রমাপাস্তরের দ্বার! সিদ্ধ হয় না এবং যাহ অন্ত 
শবের গার বাচ্য নহে অথবা বালকের যে পরাক্রমাতিশঘাশালিত্ব--এই 

সমন্তই শব্দেরই ব্যাপার । (দি বল ইহা অন্মানসাপেক্ষ তাহা! হইলে উত্তর 
এই £--) তাহার (গঙ্গার ) সামীপা হইতে তাহার পবিভ্রত্থাদি ধর্মত্বের যে 
অন্থমান তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না অথবা যদ্দি বল যেবালক সিংহ- 
শব্দবাচ্য তাহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। তারপর যেখানে যেখানে এইবপ (লাক্ষণিক) 

শবের প্রয়োগ হয় ( সিংহ, গঙ্গ। ), সেইখানে সেইখানে তাহার ধশ্ম ( পরাক্রম- 

শালিত্ব, পবিত্রত্ব) ইত্যাদি অনুমিত হইবে ধদি এইব্প তর্ক উত্থাপিত হয় তবে 
প্রশ্ন এই এখানে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ দেখাইতে যে মৌলিক প্রমাণান্তরের প্রয়োজন 
তাহার অভাব রহিয়াছে । 

ইহা স্থতিও নহে? কারণ যেখানে পুর্বব অনুভূতি না থাকে সেইখানে স্থৃতির 
সংযোগ হয় না এবং স্বতির যদি কোন নিয়ামক স্বীকার করা না হয় তাভ' 

হইলে ইহ! বক্তার বিবক্ষিত বা অবিবশ্কিত এইরূপ কোন নিশ্চিত নির্দেশ 
থাকে না। অতএব এই সকল ব্যাপার শবেরই । এই ব্যাপার অভিধাহ্রক 

নহে, কারণ সেইরূপ কোন সঙ্কেত নাই। ইহা তাংপধ্যাত্মকও নভে, 

কারণ অন্বয় প্রতীতিতেই তাখ্পধ্যশক্তির ক্ষয় হইয়। যায়। ইহা লক্ষণাত্মকও 

নহে , পুর্ব কথিত হেতু বশত:ই (মুখার্থের বাধার অভাবের জন্য ) এখানে 
শব্দের অর্থবোধক গতিস্মলিত হয নাই । যদি শ্বীকার করি যে শব্দের গতি 

ব্থলিত হইয়াছে তাহা হইলে বলিতে হইবে ঘে মুখ্য অথের বাণাই এখানে 

গতিষ্থলনের প্রয়োজন । এইভাবে অনবস্থাদোষ আসিয়। পডে। অতএব 

কেহ যে ইহাকে লক্ষিতলক্ষণা নাম দিবাছেন তাহ! ব্যসন মাত্র। হৃতরা' 

অভিধা, তাংপর্ধা, লক্ষণা__-এই তিনেব অভিরিক্ত ইহা শবের চতুর্থ এক 
ব্যাপার বলিয়া জানিতে হইবে | ধ্বনন, ছ্োতনঃ ব্যঞ্জন, প্রত্যায়ন। অবগমন 
প্রভৃতি পর্যায়ে শন্দের দ্বারা ইহার সংজ্ঞা নিন্পত হইয়াছে ইহ। স্বীকার 

করিতে হইবে | পেইজন্ গ্রন্থকার পরে বলিবেন “মুখাবুত্তি পরিত্যাগ করিয়া 
গুপবৃত্তির দ্বার অর্থপ্রকাশ করা হয়, এই প্রক্রিয়া যে ফল উদ্দেশ কর হয় 

সেইখানে শবের অর্থ ব্থলিত হুয় না” (১1১৭) স্থতরাং মানিতে হইবে ঘষে 

সঙ্ষেতান্ুসারে বাচ্যের অবগমনশক্তি অভিধাশক্তি । এই শব্দের এই অর্থ ছাড়া 
অন্ক কোন অর্থঘারা বাক্যের অর্থ করা সন্ভন নহে এই উপ্লবন্ধিকে সহায় করিয়। 

ঘষে শক্কির দ্বারা অর্থের অরবোধন হয় তাহার নাম তাৎ্পর্ধযশক্তি। মুখ্য অর্থের 
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বাধা প্রভৃতির সহকারিতা অঙন্গসারে যে অর্থপ্রতিভাসনশঞ্জি কার্ধাকরী হয় 
তাহার নাম লক্ষণাশক্তি। এই শক্তিত্রয়ের দ্বারা যে অর্থাগমন হয় তাহা হইতে 
সঞ্জাত, তাহার প্রকাশের দ্বারা পবিত্রিত এবং প্রতিপত্বার প্রতিভা হইতে 
সাহাধাপ্রাপ্ত অর্থাগমনশক্তিই ধ্বনন ব্যাপার। ইহা পুর্বোলিখিত তিনটি শক্তির 
ব্যাপারকে হীন করিয়া! প্রাধান্ত লাভ করে বলিয়াই ইহা কাবোর আত্মা--এই 
অভিপ্রায়েই বলা হুইয়াছে যে যদিও ( সক্ষেতস্থানকে মুক্ত করা রূপ) প্রয়োজন 

ইহার বিষয় তথাপি নিষেধের প্রতীতির দ্বারা ইহ। সম্পন্ন হয় বলিয়। ইহ! 
নিষেধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রাচীনের এইক্প স্বীকার করিয়াছেন 
বলিয়া আমরাও এই বিপরীত লক্ষণার কথ। বলিলাম । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এখানে লক্ষণ নাই, কারণ বিধিরূপ বাঁচা অর্থ অত্যন্তভাবে আচ্ছন্ন হয় নাই 
এবং অন্য কোন অর্থে তাহা সংক্রমিতও হয় নাই । লক্ষণ শক্তির ব্যাপার 
অর্থশক্কতিমূলকও নহে । লক্ষণ! ও ধ্বনির সহকারীও বিভিন্ন; তাই ইহাদের 

শক্তির প্রভেদ স্পষ্টই, যেমন যেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও স্তির সাহায্যে বক্তার 

বিবক্ষা জান! যায় সেইখানে এই শব্দেরই অনুমান বিধায়ক ব্যাপার হইয় 
থাকে । চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহাযো সবিকল্পক ব৷ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। 

অভিহিতান্বয়বাদীরা এই যুক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। “যাহ বুঝাইতে 
শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাই শব্দের অর্থ,” -_মশ্বিতাভিধানবাদীরা ইহাই 
হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া বলেন যে অভিধা ব]াপারই শরের মত ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে 

দীর্ঘতর হুইয়া! পড়ে । কিন্তু এই যে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হওয়া ইহাকে কেমন 
করিয়া একটি ব্যাপার মাত্র বলা যাইতে পারে? কারণ ইহার বিষয় তো৷ 
বিভিন্ন । যদ্দি বল হয় এখানে একাধিক ব্যাপার, তবে বলিব যে, এই ষে 
অনেক প্রভেদবিশিষ্ট ব্যাপার বিষয় ও সহকারীর তভদের জন্য ইহা এক- 

জাতীয় হয় না এইব্ূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। যে বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা 
শবের ক্রিয়া গ্রহণ কর! হয় তাহারা একজাতীয় ব্যাপারেই একটি অর্থ গ্রহণ 

করিয়া পুনরায় আর একট অর্থ গ্রহণ করিবে এই রূপ প্রণালী বৈশেষিকের! 

নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যদি. স্বীকার কর যে এই কাধ্য এক শ্রেণীর নহে 

তাহা হইলে তো আমাদের মতই গ্রহণ করা হইল। আবার যদি বলা হয় 

যে এই যে চতুর্থকক্ষযানিবিষ্ট অর্থ তাহা বাক্যের ত্বারা খুবই শীত্ব অভিহিত 
হয় এই জাতীয় দীর্ঘদীর্ঘত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা হইল্সে প্রশ্ন হইবে যে 
ঘর্দি অভিধামূলক সক্ষেতই না কর হইয়া থাকে, তাহা! হইলে কেমন করিয়া 
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সাক্ষাৎ প্রভীতি হইবে? যদি বল! হয় নিমিত্তে ( পদের "অর্থে ই) " সক 
থাকে, এই যে 'নমিত্তিক অর্থ (বাঁকোর অর্থ) ইভা সক্কেতনিরপেক্ষ, তাহা 

হইলে বলিব, মীমাংসক গহাঁশয়ের বলিধার ভঙ্গীটা একবার" দেখ ।'এই থে 
অর্থাৎ চতুর্থকক্ষ্যানিবিষ্ট নৈমিত্তিক বাকাার্থ তাশ্াই প্রথমে প্রতীতি পথে 
অবতীর্ণ হয় তাহার পশ্চাতে পর্দার্থগুপি নিমিত্তভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়-_-এই কথ 

বিলে মনে হয় উক্ত মীমাংসক তাহার প্রপৌজ্রের নৈমিত্তিক হইতে পারেন । 

আরও মে. বলা হইয়া থাকে-_পুর্ববপদের পদার্থের সঙ্কেত গ্রহণের দ্বার! 
সংস্কৃত হৃদয় বাক্তির কাছেই বাক্যের অর্থের শীন্ব প্রতীতি হয় ইহা তো 

বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখাই যায়; এই জন্যই পদার্থ বাক্যার্থের নিমিন্ত। ত্ছুত্তরে 

আমরা বলিব এই যুক্তিতে চতুর্থ কক্ষ্যানিবিষ্ট অথপ্রতীতির উপযোগী 

কিছুই বগ্গা হইল না। আর যদ্দি বল! হয় পদের পূর্ব হইতেই কোন সঙ্কেত 

থাকে তাহাও ঠিক নহে) কারণ অস্থিত হইয়াই পদের অর্থের প্রয়োগ হইয়া 

থাকে । যদি বল! হয় যে কোন শব্দকে নান। অন্বয়ের মধো বসাইয়। আহার 

তাহা হইতে উঠাইলে কাহার সঙ্ষেতিত অর্থ পাওঘা খাইতে পারে, তাহা 

হইলে বলিব যে সঙ্কেত পদের অর্থ মাত্রেই প্রধুক্ত হয় এই কথা মানিযা লইলে 

ইহাও স্বীকাব করিতে হইবে যে বিশেষ অর্থের প্রতীতি পরেই আসে । 

আবার বলা যায়-_তাৎপর্ধ্য প্রতীতি সঙ্গে সঙ্গেই আসে এইরূপ তো] দেখাই 

যায়, তাহার কি করি? আমাদের উত্তর এই গে, আনরাও তো ইহা 

অশ্বীকার করি না; যে হেতু আমরা বলিব, “সেইরূপ ধাহারা সচেতা, 

ধাহাদের মনে অর্থ সহজে প্রতিভাসিত হর, ষাহার] নাচ্যার্থের প্রতি বিমুখ, 

তাহাদের কাছে বাঙ্গয অর্থ খুব সহজে প্রকাশিত তয় 1” (১1১২) অভ্যস্ত 

বিষয়ে সজাতীয় অর্থাৎ বাক্যার্থের অঙ্গ পদের অর্থ এবং তাহার বিকল্পপরম্পরার 

উদয় হয় না বলিয়া ব্যাপ্সি, সঙ্কেত ও ন্থৃতির ক্রম লক্ষিত হয় না; সেইরূপ 

সেই ব্ঙ্গ্য অথে ক্রধ সন্ভাবিত হইলেও সাতিশয় কিঃ জন্য তাহা 

হদয়ঙ্গম হয় না। নিষিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব অবশ্যই আশ্রপ্ণীয়। যদি নিমিত্ত 

ও নৈমিত্বিকভাব গ্রহণ না| করা ঘায় তাহ] হইলে মুখ্য অর্থ হইতে গৌণ ও 

লাক্ষণিক অর্থকে পৃথক্ করার প্রক্রিয়ায় ব্যাথাত হইবে । মীমাংসাদর্শনে 

শ্রক্িলিঙ্গাদি যে ছয়টি প্রশ্নাণের কথা আছে তন্মধ্যে পম্চাৎউল্লিখিত প্রমাণ, 

পুর্ধ্বে উল্লিখিত প্রমাণ হইতে ছুর্বাল- ইহা মাণিয়া লওয়া হয়। 'নিশিত্ত- 

নৈমিক্িক ভাব লা" থাকিলে: এই পারদৌর্বল্য -প্রক্জিয়াখ ব্যাঘাত হইফে? 
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কখনও কখনও বাচ্যে প্রতিষেধ থাকিলে বিধিরূপ প্রতিভাত হয়'। 
বেঘন-_.. 

“এইখানে শাশুড়ী শয়ন করেন অথবা নিদ্রার নিমগ্ন হয়েন) 
এইখানে আমি শয়ন করি । তুমি দিনের বেলায় ভাল করিয়! দেখিয়া 
রাখ। হে রাভকানা পথিক, তুমি আমাদের শয্যায় শয়ন করিও না ।” 

নিমিত্ততার বৈচিত্র্যের দ্বারা এই সকল প্রক্রিয়া সমধিত হয়। আর হি 
নিমিত্ততার বৈচিত্র্য মানিয়াই লইলে তাহা হইলে আমাদের প্রতি ঈর্ধ্যা 
করিয়। লাভ কি? যে সকপ বৈয়াকরণের1 বাক্য ও অর্থকে অবিভক্ত মনে 

রুরিয়৷ তাহাকে স্ফোটরূপে কল্পনা! করেন তাহারাও নিত্য স্ফোটের ক্ষেত্র 

ছাড়িয়া অবিগ্যা বা সাংসারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে 
অনুদরণ করেন। এইসব প্রক্রিয়া উত্তীর্ণ হইলে যে সবই এক অদ্বৈত 

পরমেশ্বর তাহা “তত্বালোক*-গ্রস্থের প্রণেতা আমাদের শাস্্কারের জানাই 
আছে। অতএব এই কথা এই পধ্যন্তই | 

ভট্রনায়ক বলিয়াছেন, “এখানে দৃপ্তসিংহাদিপদগ্রয়োগে ও ধান্মিকপন্দ- 

প্রয়োগে ভয়ানক রসের যে আবেশ হইয়াছে তদ্্ারাই নিষেধের অবগতি 

হইতেছে । সেই ধান্সিকের ভীরুতা বা সিংহের বীরত্বইহাদের প্রকৃতির 
নিএম জানা বাতিরেকে অন্য আর কোন প্রকারে নিষেধের অবগতি হয় না । 

স্রুতরাৎ কেবল অর্থসামর্থ্য হইতেই নিষেধাবগতির নিমিত্ব পাওয়া যাইবে না।” 
ইহার উত্তরে বল! হইতেহে--কে বলিয়াছে ঘে বক্তা ও বোদ্ধার বৈশিষ্ট্যের 
জ্ঞান ছাড়া এবং শব্ঘগতধ্বননব্যাপার ব্যতিরেকে নিষেধের অবগতি হয়? 

আমরাও বলিয়াছি যে বক্তা ও বোদ্ধার প্রতিভার সহকারিত্ব স্যোতন! বা! 

ব্যঞ্নার প্রাণ স্বরূপ । ভগ্নানক রসের আবেশ তো কেহ নিবারণ করিতেছে 

না, কারণ ভয়ের উৎপত্তি হইলেই ভম্ানক রসের অবগতি হইয়া থাকে । 
প্রতিপত্তা বা বোদ্ধার রসাবেশ রসের অভিব্যক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। 
এবং রস ব্যঞ্জনাঁর বিষয়ই হইয্কা থাকে । রস শবের দ্বারা বাচ্য হইয়া! থাকে 
একথা তিনিও বলেন নাই। স্থতরাং রস ব্যঙ্গই বটে। প্রতিপত্তারও 
রসাবেশ নিয়ত নহে । এমন কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই যে এই সন্ধদয় ব্যক্তি 

ভীক্ষধান্মিক সদৃশ হইবেন । ্ | 
কোন বিশেষ "৮:0ক বদি সহকারী বলিয়া কল্পন। কর! হয় তাকা-হইলে 
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বস্তা ও প্রতিপত্তার প্রতিতাপ্রাণিতধ্বনন ব্যাপারকে সহা করিতে আপত্তি কি ? 

অপিচ কেহ যদি বস্ত্র ধবনির খণ্ডন করিয়া তদন্থগৃহীত রসধবনির সমর্থন করেন 
তাহ। হইলে খুব সুষ্ঠৃভাবেই একধ্বনির ধারা অপর ধ্বনির ধ্বংস হইল! ইহ 
আমাদের পক্ষে ভালই, যেমন কেহ বলেন,“দেবতার ক্রোধ বরের তুল্য ।” এই 
সমন্তের ছার! ঘি রসেরই প্রীধান্ত বল! হয় তাহা হইলে তাহাতে কে আপত্তি 
করিবে? যর্দি কেহ বলেন যে ইহাকে বস্তধ্বনির উদাহরণ মনে কব 

যুক্তিযুক্ত হইবে না, তাহা হইলে কাব্যেব উদাহরণের জন্য এখানে ছুই প্রকাব 

ধ্বনির অন্তিত্ব মানিয়! লওয়া যাক। ইহাতে কি দোষ? "যদি বসাহ্ুপ্রবেশ 

স্বীকার না করিলে তৃপ্তি না হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে এখানে সজদয় 

বাক্তির হদয়দর্পণেঞ্ ভয়ানক রস থাকেনা । এখানে সম্ভোগ।ভিলাষেব উদ্দীপন- 

বিভাবরূপ সঙ্ষেতস্থানের উল্লেখ আছে বলি এবং উপযুক্ত কাকু (ম্ববাঘাত ) 

প্রভৃতি অন্কভাবের সংমিশ্রণ হইযাছে বলিষ। শ্ঙ্গাববসেব অন্তপ্রবেশ 

হইয়াছে । রস অলৌকিক ; দৃষ্টান্ত দিলেই তাহ। বোঝা যাষনা। বিপি ও 
নিষেধ বিভিন্ন বস্ক এব* তাহাদের প্রভেদ নিবিনাদে সিদ্ধ। তাহাই 

প্রথমে দেখাইবার জন্য বস্তধ্বনিব উদাহবণ হিসাবে এই দু্টার্ছের উল্লেখ কব। 

হইতেছে । যিনি ধ্বনিবাখ্যান কবিতে যাইফ। তাঙপ্মাশক্ষি ল। বাব উচ্ছ।- 

্বচকত্বকেই ধবননবাপাব বলিষ। নির্দেশ কবেন তিনি আমাদের জদ্য আকর্ষণ 

করতে পারেন না। ব্লাই হইয়াছে, “মাভমে ঘান্তষে নটিব প্রডেদ 1” এইসব 

বিষয়ে গ্রশ্থের শেষে যথাযথ প্রকাশ কাবব। এইখানে এই প্যান্থ। জমেতি। 

তোমাকে ম্বাধীনতা দেওযা হইল, তৃঘি যথেচ্ছ আমণ করিতে পাব , তোমার 

ভ্রমণকাল উপস্থিত। ধাশ্মিকেতি। নুক্রমাদি স*গ্রশেব জন্য তোমাব 

ভ্রমণ সঙ্গতই বটে। বিশ্বন্ধঃ ইতি । ফেতেতু শঙ্কাব কাৰণ বহিত হইয়াছে 

তাই। ৭ ইতি_-যে তোমাব দেহলতাকে ভযষে কম্পিত করিয়াছিল। 

অগ্যেতি। তোমার ভাগ্যের খুব উন্নতি দেখ। যাইতেছে । মাবিত ইতি। 

তাহার পুনরুখান হইবে না। তেনেতি। পবম্পর কানাকানিতে তুমিও শুনিযাছ 

যে সেই সিংহ গোদাবরীতীরস্থিত বনে বাস করে। সন্কেতস্থানের গোপনতা 
রক্ষার জন্য পুর্বে সথীর দ্বার1 সিংহের কথা ধান্সিককে শোনান হইয়াছিল। 
এখন সেই সিংহ দৃপ্ত হইয়া গহন হইতে নির্গত হইয়াছে। ভাবার্থ 

এই থে প্রসিদ্ধ স্থবিস্তীর্ণ গোদাবরীতীরে আমার গমনই এখন কথামাত্রে 
দর্পণ) তষ্টনারকরচিত গ্রন্থের দাম |... 
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কখনও কখনও বাচ্যার্ধে বিধি থাকিলে ব্যঙ্গ্য অর্থে কোনটাই প্রকাশিত 

হয় না। যেমন-_. 
“তুমি চলিয়া যাও। আমার একার ভাগো৯ দীর্ঘনিংশ্বাস ও 

ক্রন্দন থাকুক। তোমার দাক্ষিণ্য আজ নষ্ট হুইয়াছে বলিয়া তাহার 
বিরহে তোমারও যেন এ দশ! না! ঘটে ।” 

পর্যবসিত হইয়াছে । তোমার লতাগহনেপ্রবেশের যদি শঙ্কা থাকে তবে 
কথাই নাই। | 

অন্ত ইতি। মহ ইতি-__নিপাতের অর্থ অনেক প্রকার হইয়া থাকে। 
এখানে 'আমাদের ছুইজনের” এইবূপ বুঝাইতেছে, কেবল 'আমার নছে। 
বিশেষ বচন অর্থাৎ দ্বিবচনের প্রয়োগ করিলে তাহ! শঙ্কাকারী হইবে এবং 
তাত। হইলে প্রচ্ছন্ন অর্থের উপলব্ধি হইবে না। জনৈকা প্রোধিতভর্তৃক! 
তরুণীকে দেখিয়। ধনী পথিক কামভাবাপন্ন হইয়াছে । এই নিষেধের ছার! 

বমণী তাহাকে স্বীয় মনোভাব বুবাইতেছে। এখানে এই নিষেধের অভাবই 
বিধি। যে নিমন্ত্রূপ বিধিতে অপ্রবুন্তকে প্রবৃত্ত কর। হয় ইহ! সেই জাতীয় 
নহে কারণ এইভাবে নিজের অনুরাগ প্রকাশ করিয়া অভিমান খণ্ডন এখানে 

প্রাসঙ্গিক হইবে ন।। স্থতরাং “রাত্র্ন্ধ'-পদের ছ্ার। সমুচিত সময়ে নায়কের 
মনের কামাকুলতা ধ্বনিত হইতেছে । ভাব ও তাহার অভাব সাক্ষাৎ-বিরুদ্ধ। 
তাই বাচ্য হইতে ব্ঙ্গোর 'প্রভেদ স্কট হইয়া গুকটিত হইয়াছে । ট্রনায়ক 
বলিরাছেন, “অহ্ম্ঞ-শব্দ অভিনয়বিশেষসহকারে উচ্চারিত হইয়া নায়িকার 

হৃদয়ের অবস্থা জানাইতেছে । স্থৃতরাং ইহা সাক্ষাংভাবে শবেরই অর্থ। 
কিন্তু এখানে «“অহম্৮এই শবের ইহ! সাক্ষাৎ অর্থ নহে । এই সমগ্র বাক) 
ধবননেরই ব্যাপার; কাকুসহকারে উচ্চারণ তাহাঁরই সহায়ক এবং ইহ1 তাহারই 
ভূষণ। অত্তেতি--চেষ্টা করিয়া অনিভৃতসন্তোগ পরিহার করিতে হইবে। 

যদিও তুমি মদনের শরে বিদ্ধ হইয়াছ এবং যদিও তোমাকে উপেক্ষা কর! 
আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে তথাপি কি করি? দিনটাই অভিশপ্ত, 
অনৌচিত্যের জন্য ইহা? অভি কুৎসিং। প্রাকতে পুংলিঙ্গ ও নপুহসকের 
ব্যবহারে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই । তবে তোমাকে সর্বথা উপেক্ষা করা 
উচিত নহে । আমি যে এখানেই আছি তাহা তুমি দেখিয়া রাখ, আমি 
অন্যত্র চলিয়া যাইতেছি না। তাই পরস্পরের মুখ অবলোকন করিয়। দিনটা! 



২ ধন্ঠালোক, 

কখনও কখনও বাচ্যার্থে প্রতিষেধ থাকিলে: বঙ্গ অর্থে বিধি-রা নিবেধ 

কোনটিই থাকে না। যেমন -_- 
“আমি প্রার্থন। -করি তুমি প্রসন্ন হইয়া নিবৃত্ত হও ; হে. তন 

তোমার .সুখচন্দ্রমার জ্যোতনালোকে অন্ধকার বিদুরিত হইয়াছে । 
হে হতাশে, তুমি অন্য অভিসারিকাদের বিস্ম ঘটাইবে 1৮ 

মাসী পা 

কাটাইব। রাত্রি একটু হইলেই তুমি আমার শয্যায় গড়াইয়া পড়িও না; 
বরং চুপে চুপে আসিও। নিকটে শ্বক্রন্ববূপ যে কণ্টক রহিয়াছে তাহার 

নিত্রা আদিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাহার পর আসিও- ইহাই 
ধ্বনিত হইতেছে ।” ব্রজ মমৈব ইতি-_তুমি চলিয়া যাও__-এখানে এইব্প 
বিধি দেওয়া হইতেছে । তুমি যে ভূল করিয়া অন্যনায়িকা সম্ভোগ করিয়াছ 

তাহা! নহে, গাঢ় অন্থরাগ হইতেই করিয়াছ। তোমার মুখের রংই অন্য 

রকমের হুইয়াছে, ভূল করিয়া তাহার নামও তোমার মুখ হইতে বাহির 
হইয়া গিয়াছে । তুমি পুর্বে আমার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে ; সেই দাক্ষিণ্য 

সেইরূপই যেন আছে--এইভাব দ্রেখাইতে তুনি এখানে আছ। স্থতরাং 
তুমি সর্ববপ্রকারেই শঠ। এখানে খণ্তিতা নায়িকার তীব্র জালাময্র অভিপ্রায় 

গ্রতীত হইতেছে । এখানে যাইও না বগিয়া কোন নিষেধ নাই; অন্ত 

কোন নিষেধের দ্বারা “্যাও"-এইরূপ বিবিও দেওয়া হইতেছে না। 

দে- প্রার্থনায় নিপাতন। আ--"ভাবৎ-শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে। 

স্থতর1ং- অর্থ হইল এই--তুমি যে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহা হইতে নিবৃত্ত 

হও। এইভাব বোঝা যাইতেছে বলিয়া নিষেধই বাচা । নায়িক। গৃহে আসিয়া 

দেখিল ষে নায়কের মুখ হইতে অন্য নায়িকার নাম ভুলক্রমে বাহির হইয়াছে । 
ইহা ও এতাদৃশ অন্য অপরাধ দেখিয়া নায়কের নিকট হইতে সে ফিরিয়া 

যাইতে প্রবৃত্ত হইলে নায়ক চাট্রুবাক্য বলিয়। তাহাকে নিবুত্ত করিতেছে-_ 

ভূমি ফিরিয়া যাইয়া যে কেবল আমার ও তোমার নিজের শান্তির বিঙ্ল 
করিবে তাহ নহে, অস্ঠান্ত নায়িকাদেরও। সুতরাং তোমার লেশমাত্র 

স্থখলাভ হইবে না। তাই তুমি আশাহতা। চাট্রবাক্যের দ্বারা নায়কের 
সছিভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, ইহাই ব্যঙ্গ । যদি এই ক্লোকের এইরূপ অর্থ করা 

বায় যে সখীর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াও সেই উপদেশ অগ্রাহা করিয়৷ নায়িকা 
চ্দিয়] ঘাইব!র উপক্রম করিলে সখী তাহাকে ইহা! বলিতেছে, তাহা! হইলে 
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কোথাও বা ব্যঙ্গ্য অর্থের বিষয় বাচা অর্থের বিষয় হইতে একেবারে 
বিভিন্ন হইয়া ব্যবস্থাঁপিত হয় । যেমন-_ 

“স্্রীর অধর ব্রণযুক্ত দেখিলে কাহার বা ক্রোধ শা হয় ? ভ্রমরযুক্ত 

পদ্ম আতম্াণ করা তোমার স্বভাব। তাই বারণ করিলেও তুমি 
শোন নাই ; এখন তাহার ফল ভোগ কর ।” 

বাচ্য হইতে বিভিন্ন প্রতীয়মানের আরও অনেক প্রভেদ সম্ভব 
হইতে পারে। তাহাদের একটি দ্রিক্মাত্র এখানে দেখান হইল। 

পরে -সবিষ্তারে দেখান হইবে যে দ্বিতীয় প্রভেদও ( অলঙ্কার ধ্বনি ) 
বাচ্য অর্থ হইতে পৃথকৃ। তৃতীয় যে প্রভেদ তাহা রসাদি 
লক্ষণাক্রান্তত এবং তাহা বাচ্য অর্থের সামর্ঘের ছ্বারা আক্ষিপ্ত 

অর্থ দাঁড়ায় এই-কেবল যে স্বীয় বিশ্বই করিবে তাহা নহে; লঘুতার 
জন্য নিজেকে অনাদনের পাত্র করিয়া এবং অজ্জন্য হতাশ হইয়া 

ফিরিয়া যাইবার সমস্্ব মুখকান্তির দ্বারা অন্য অভিসারিকাদেরও বিশ্ব 

করিবে। এই যে সখীর অভিপ্রায়র্ূপ চাটুবাক্য ইহাই ব্যঙ্গ্য। 
“তুমি ষে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতেছ তাহা হইতে নিবৃত্ত হও 
(নায়ক পক্ষে ) এবং তোমার প্রিক্লতমের গৃহে যে যাইতেছ তাহা হইতে 

নিবৃত্ত হও (সী পক্ষে )।” -_এখানে উভয় বাখ]ায়ই বাচ্যান্তে চিত্ত বিশ্রাম 

লাভ কবে বলিয়! ব্যঙ্গ গৌণ হইয়াছে এবং গুণীভূত বঙ্গের প্রকারভেদ প্ররেক় 
(সথী পক্ষে) ও রসবদ্ (নায়ক পক্ষে) অলঙ্কারেরই ইহ] উদাহরণ হুইয়া 

দাড়ায়, ধ্বনির নহে । স্তরাং এখানে ভাবার্থ এই--কোন রমণী বেগে প্রণয়ীর 
কাছে অভিসার করিতে গেলে তাহার নিজের গৃহে আগমনোনম্মুখী নায়ক 

যেন ন। জানিয়া তত্প্রতি এই শ্লোক বলিতেছে । অতএব “হতাশে”-- ইত্যাদি 

বাক্যাংশে অন্তরঙ্গ প্রণয়বচনের লাহায্যে সে নিজের পরিচয় দিতেছে । 

অন্তেরও বিদ্ন করিবে, কিন্ত নিজের যে ঈপ্সিত লাভ হইবে এমন প্রত)াশ। 

কোথায়? স্থতরাং হয় আমার গৃহে আইস না হয় চল দুইজনেই তোমার গৃহে 
যাই। অতএব উভয়ত্র নায়কের চাটুবাক্যাত্মক অভিপ্রাক় ব্যঙ্গ্য হইয়াছে । 
অন্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন--“ইহা! অভিসারিকার প্রতি উদাসীন 
সহৃদয়ব্যক্তিদের উক্তি ।” “হতাশে” প্রভৃতিতে যে আমন্ত্রণ বাক্য উক্ত হইয়াছে 

৪৮1 এই ব্যাখ্যায় যুক্তিযুক্ত হয় কিনা তাহার বিচার সহৃদয় ব্যক্তিরাই 
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করিবেন। ধাম্মিক, পাস্থ ও প্রিয়তমাভিসারিকার অম্পর্ষিত বিষয়ের এক্য 
থাকিলেও বাচা ও বাঙ্যের স্বরূপের ভেদের জন্য তাহাদের অর্থের 
বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হইল। এখন দেখাইতেছেন যে বিষয়ভেদের জন্যও ব্যঙ্গ 
অর্থবাচা অর্থ হইতে বিভিন্ন হয়--ক্ষচিদ্বাচ্যাদিতি। ব্যবস্থাপিত ইতি। 
বিষমভেদ ও বিচিত্ররূপে অবস্থিত থাকে এবং সন্ৃদয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক ইহা যথাযথ 

ব্যবস্থাপিত হইতে পারে । কস্ট বেতি | যে ঈর্যাপ্রবণ নহে তাহারও দেখিয়াই 

রোধ হয়। নিজে প্রিয়তমার অধর ব্রণযুক্ত না করিলেও অদুষ্ট বশত: কোন 

কারণে এইরূপ হইয়া থাকিবে ইহ] দেখিয়া । সভ্রমরপদ্মাপ্রাণশীলে-__-চরিব্রগত 
অভ্যাস কোন উপায়েই নিবারণ কর! যায় না। বারিতে--বারণে ষে বাম 
অর্থাৎ বারণ করিলে যে অগ্রাহা করে । সহন্বেদানীং-_-এখন তিরক্কার-পরম্পর। 

সহ কর। এখানে ভাবার্থ এই ঃ--জনৈক1 অবিনীতা নাগ্জিক1 কোনস্থানে অন্য 
নায়কের সংস্পর্শে আসিয়া খণ্ডিভাধর] হইয়াছে । ঘটনাচক্রে তাহারই নিকটে 

পার্খববর্ভী স্থানে তাহার স্বামী আসিয়! পড়িয়াছে । এই স্বামীকে যেন দেখিতে 
প্রায় নাই এমন ভান করিয়া কোন চতুর সখী এই কথা বলিতেছে যাহাতে 
নায়িক1 অবিনীতা। বা অসতী বলিয়া কথিত না হইতে পারে। সহন্বেদানীমিতি 
--যাহা বাচ্য হইল তাহা! অসতীনায়িকাবিষয়ক | ভর্তুসম্পর্কে তাহার কোন 
অপরাধ নাই এই আবেদন ব্যঙ্গ; | সহস্ব-_-ইহাও ভর্তৃবিষয়ক ব্যঙ্গোর অন্তর্গত । 

প্রিপ্নতম কর্তৃক গম্ভীরভাবে তিরস্কত হইলে সখী তাহার স্বৈরাচারকে 
গোপন কবিতেছে। প্রতিবেশী নায়ক সম্পর্কে আশঙ্কা অলৌকিক, স্বামীকে 

এইকূপ বোঝান হইতেছে | ইহাই ব্যঙ্গা। তাহার সপত্বী তাহার 

দুশ্চরিত্রতা ও তিরস্কারে প্রহৃষ্ট হইবে । এই ভাবে শব্ের সাহায্যে নায়িকার 
সৌভাগ্যাতিশব্য-খ্যাপন সপত্বীব্ষিয়ক ব্যঙ্গ্য । সপত্বী-মধ্যে ইহার দ্বারা আমি 
ছোট হুইয়! গেলাম, নিজের এইরূপ অগৌরব গ্রহণ কর যুক্তিযুক্ত হইবে না। 
বরং এই প্রচ্ছাদনে তোমার গোৌরবই বুঝাইবে। তাই 'সহম্ব'্শোভা 
পাইও; নাম্নিকাবিষয়ে এই সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ব্যঙ্্য। আজ তোমার 
(প্রপয্বীর) গোপন অন্থরাগিণী হৃদয়েশ্বরীকে এইতাবে বাচাইয়! দেওয়া হইল। 

কিন্তু. যে দন্তদংশন প্রকটিত হইয়া পড়ে তাহ পুনরায় করা সঙ্গত হইবে 
না-গোপন প্রপমীকে এইভাবে সতর্ক করা হইতেছে । তথিষয়ে ইহাই 
বায । আমি এইভাবে ইহ! গোপন করিয়াছি--উদাসীন বিদ্ধ লোককে লর্থী 
নিজের বৈদগ্য খ্যাপন করিতেছে । ইহাই উদাসীনলোকবিষয়ক ব্যঙ্গা। 
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হইয়াই প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহ সাক্ষাৎভাবে শব্দব্যাপারের বিষয় 
নহে। তাই তাহা বাচ্য হইতে বিভিন্নই বটে । তাহ হইলে গাড়াইল 
এই--তাহার (রসাদির) বাচ্যত্ব তুইভাবে হইতে পাবে __তা্া শঙ্গারাদি 
স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হইতে পারে অথবা বিভাবাদ্দি প্রতিপাদনের 
দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রথম পক্ষ সত্য হইলে ( অর্থাৎ 
শৃঙ্গারাদি স্বশব্রের ঘারাই যদি এ এ রসের নিবেদন হয় ) যেখানে এই 
সকল শুঙ্গারাদি ব্বশব্দের দ্বারা রস নিবেদিত হয় নাই সেইখানে রসের 
প্রতীতি না হওয়ারই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে । কিন্তু সর্বত্র রস এইসকল 

স্বশব্ের ঘারা নিবেদিত হয় না। যেখানে তাহা হয় সেইখানেও 

“বাবস্থাপিত-শব্দের দ্বারা এই সকল কথা বলা হইয়াছে । অগ্র ইতি। স্বিতীয় 
উদ্দ্যোতে, অসংলক্ষাক্রমব্ঙ্গ্য প্রথম প্রকার? দ্বিতীয় প্রকারে বাঙ্গ্য ক্রমে 
লক্ষিত হয়।” (২।৪)--_দ্িতীয় উদ্দ্যোতে বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য ধধনির দ্ধিতীয় 
প্রভেদের বর্ণনাবসরে দেখান হইবে | তাই বিধিনিষেধাজ্মক এবং তদগ্ভয়াত্মক 
রূপ সংকলিত করিয়া বস্তধবনির সংক্ষেপে বর্ণন। করা সহজ; কিন্তু অলঙ্কার- 

ধ্বনির এইরূপ স্ংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহজ নহে, কারণ অলঙ্কার বহুবিধ। তাই বলা 

হইয়াছে__সপ্রপঞ্চং ইতি । তৃতীয়ন্থিতি । তু" শব্ধ অন্তান্য প্রভেদ হইতে 
ব্যতিরেকের স্চচন। করে। বস্ত্র ও অলঙ্কার শবের দ্বারাই অভিধেয় ; কিন্তু 
রস ও ভাব, তাহাদের আভাম ও তাহাদের প্রশম-_এই সকল বিষয় কদাচ 

শব্দের ছার অভিহিত হইতে পারে না। আস্বাছ্ভমান্তাই তাহাদের প্রাণ এবং 
তন্থবারাই তাহারা প্রতিভাত হয় । সেখানে ধ্বননব্যাপার ছাড়া অন্য কোন 

ব্যাপার কল্পনা করার উপায় নাই, যেহেতু শব্দার্থের গতি স্মলিত হয় নাই 
বলিয়া মুখ্যার্থবাধ। প্রভৃতি লক্ষণার কারণ আশঙ্কা কর! যাইতে পারে না। 

স্থায়ী চিত্তবৃত্তি যদি ুঁচিত্যের সহিত আব্বাগ্যমান হইতে থাকে তাহা হইলে 
তদ্বারা রসের উত্তব হয়; ব্যভিচারী চিত্তবৃত্তির ুঁচিত্যময় আন্বাদন হইলে 

তদ্বার! ভাবের স্থ্টি হয়; চিত্ববৃত্তি যেখানে অন্ুচিতভাবে আন্বাদিত হয় 
সেইখানে হয় আভাস, যেমন সীতাতে রাবণের রতি । অবস্থা, “শৃঙ্গার হইতেই 
হাসোর উৎপত্তি”--এই বচন হইতে এখানে (রাবণের সীতায় রতিতে) যদিও 
হাল্ঠরসের উদ্ভব হইতে.পারে তথাপি এই রস সামাজিকদের মনে পরে উখিত 
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বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারাই রসসমূহের প্রভীতি হইয়া 
'থাকে। শৃঙ্গারাদি শব্দের ছ্বারা রসপ্রতীতি কেবল সমধিত হয়; এ 
সকল শবে দ্বারা উন! স্থষ্ট হয় না। কারণ বিষয়ান্তরে এ সকল শব্দের 
দ্বারা রসপ্রতীতি হয় এইরূপ দেখা যায় না। যে কাবো কেবল শুঙ্গারাদি 
শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে অথচ বিভাবাদি প্রতিপন্ন হয় নাই 

হয়। তন্ময়ত্ব অবস্থায় রৃতিই আম্বাদ্য হয়। স্কৃতরাং “আমার কর্ণে তোমার 

নাম প্রবেশ করিলে তাহ! আমার পক্ষে দূর হইতে আকর্ষণকারী মোহমন্ত্বে 
ম্তায় হয় ।”-- ইত্যাদিতে পৌর্বাপধ্যক্রমের বিচারকে অবধারণ করিয়া লইলে 

শঙ্গারূপতা প্রতিভাত হয়। তাই ইহ শূঙ্গারাভাসমাত্র। তাহার অঙ্গের নাম 
ভাবাভাস। যে চিন্তবৃত্তি রসের ব্যঞ্জনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যেহেতু 

তাহার প্রশান্তি বিশেষভাবে হৃদয়কে আহলাদিত করে সেই জন্য তাবপ্রশম 

ভাবশব্ের মধ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকিলেও ইহাকে পৃথকৃভাবে গণনা করা 
হইল। যেমন-_-“দম্পতি এক শয়নে শুইলেও পরম্পরের প্রতি পরাজ্মথ 

হইয়া একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ খগ্ুনাদি কাধ্য ন। করিয়া সন্প্ 

হইয়। সময় কাটাইতেছিল | হৃদয়ে অনুনরেব ভাব উপস্থিত থাকিলে ও তাহার! 

মান রক্ষা করিরাই ছিল। কিন্ ক্রমে পরম্পরের অপাঙ্গনিক্ষেপ মিশ্রিত 

হওয়ার জন্ত তাহাদের মানকলি ভগ্র হইয়াই গেল এবং তাহারা সহান্যে ও 

সবেগে কঠলগ্ন হইল ।” এখানে ঈর্ধযারোষাম্মক মানের প্রশম | “তোমার পুত্র 

হইয়াছে ।”--এই কথা শুনিলে লোকের মনে যে হর্ষ উপস্থিত হয় এইবপ 

রসাদিব্িয়ক অর্থ সেই জাতীয় নহে । লক্ষণার দ্বারাও এই অর্থ পাওয়া যায় 

না। বরং সহ্ৃদয় ব্যক্তির অপরের হৃদয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার শক্তির বলে 
বিভাব-অন্থভাবের প্রতীতি হইলে যে তন্ময়ত! ঘটে সেই অবস্থায় রস্যমান 

বা আস্বাছ্মান. হয় বলিয়াই ইহা রলস। রশ্যমানতাই ইহার প্রাণস্বরূপ ; ইহ? 
স্বয়ংসিদ্ধ পাধিব স্থখ হইতে বিভিন্ন জাতীয়। এইভাবেই ইহ] পরিস্ফুরিত 

হয়। তাই বল্িিতেছেন--প্রকাশত ইতি । অতএব অর্থের দ্বারা সহককত 

শবের ধ্বননই বাাপার। বিভাবাদিবিষম্ক অর্থ পুত্রজন্মহর্ষের অন্্বূপ 
উপায়ে সেই চিত্ববৃত্তির হ্ট্রি করে না। তাই ইহ। জননাতিরিক্ত 

( পুত্রজনন গুভূতি হইতে অতিরিক্ত.) ব্যাপার । অর্থের এই ব্যাপারও ধ্বনন 

বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। স্বশব্েতি। শূঙ্গারাদিশবের দ্বারা অভিধ! 
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ব্যাপারের সংযোগবশতঃ ঘে অর্থ নিবেদন করা হয়। বিভাবাদীতি। 
তাৎপর্ধশক্তির দ্বারা । বরপের সার রম্তমানতা। শৃঙ্গারাদি শব ও এই 

রস্যমানতা--ইহাদের মধ্ো যে সম্বন্ধ নাই তাহ! অ্ম্বয়ী (0০3161) 
ও ব্যতিরেকী (7756861৮০ ) যুক্তির ছারা! প্রমাণ করিবার পর অন্থরূপ যুক্তির 

দ্বার! দেখাইতেছেন ঘষে ধ্বননেরই রসপ্রতিপাদন ক্ষমতা আছে--ন 
চ.সর্বজ্রেতি। যেমন ভটেন্দুরাজের নিয়লিখিত শ্লো্কি-_“যে সকল বিষয় 
পুর্ধে বেশ ভাল করিম! দেখা হইয়াছে চোখ দুইটি থাকিয়া থাকিয়া যে 

তাহাদের প্রতি চঞ্চল হইয়া উঠে, ছিন্নপদ্মের ম্বণালের নালের মত 

অঙ্গুলি যে বিশর্ণ হইতেছে, গণ্ডের নিবিড় পাওুরতা যে দূর্বাকাগ্কে বিড়স্থিত 
করিতেছে-_রু্ণ প্রণয়ী হইলে যুবতী রমণীদের এইরূপই ভূষণ রচন! হয় ।” 
এইখানে অন্ুভাবের ও বিভাবের অবগতির পরই তন্মন়্ীভবনের সহযোগে 

রসাত্মক অর্থ স্ষরিত হয়। সেই বিভাৰ ও অন্ভুভাবের অন্রূপ চিতবৃত্তির 
বাসনার দ্বারা সহৃদয়ের চিত্তবৃত্তি অনুরঞ্ধিত হয় ; সেই চেতনার যে আনন্দময় 

চর্বণ| তাহার বিষয় যে অর্থ তাহার নাম রস। যদিও অভিলাষ, চিন্তা, ওুঁৎস্থৃকা, 

নিদ্রা ধৃতি, গ্লানি, আললম্ত, শ্রম, স্থিতি, বিতর্ক প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয় নাই 
তবুও এই অর্থ ক্ষুরিতই হুইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের (স্বশব্দ প্রয়োগ 
ব্যতিরেকে রসপ্রতীতি হওয়ার ) দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অন্বয়ের অভাব দেখাই- 
তেছেন অর্থাৎ যেখানে শূর্গারাদি শব্দের উপস্থিতিতে রলপ্রতীতি হয় সেই- 
খানেও অন্বথ কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে-_যত্ত্রাপীতি। তদিতি। 

শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বার রসের পরিব্ষেণ। প্রতিপাদনমুখেনেতি ৷ শব্বপ্রযুক্ত 
বিভাবাদির প্রতিপত্তির দ্বারা । স।কেবলমিতি | যেমন,-“কুষ্। দ্বারবতীতে 

গেলে তিনি কালিন্দীতীরস্থিত যে বন্ুললত1। কম্পিত করায় উহ! আনত 

হইর়াছিল সেই বঞ্ুললতাকে আলিঙ্গন করিয়া উতৎকন্তিত রাধা বাশ্পগদগদ 
স্বরে চী২কার করিয়। এমন গান করিয়াছিলেন যে নদীর অভ্যন্তরস্থিত জল- 
চরেরাও সবেগে সেই গানের প্রতিধ্বনি করিয়া গান করিয়াছিল ।” 
এখানে বিভাব ও অন্ৃভাব স্প্টতাবে প্রতীত হইতেছে । উৎকণ্ঠা 

চর্ধশাগোচর হইয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে । 'সো২কণ্ঠা, শব্দ নূতন 
কিছু করিতেছে না; শুধু সিন্ধকেই সাধিত করিতেছে । “উৎকম্__এই 
পদের দ্বারা যে অন্ুভাব কখিত হইয়াছে “সো২ক'-_শৰের প্রয়োগের খারা 
তাহারই ক্মর্থন কর। হইয়াছে । স্থতরাং এই অন্থবাদ বা সমর্থনও 
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সেইখানে রসের অস্তিত্ব একেবারেই দেখা যায় না। দ্বিতীয় কারণ 

এই যে শৃঙ্গারাদি হ্ষশব্দ না থাকিলেও কেবল বিশিষ্ট বিভাবাদি 
হইতেই রসের প্রভীতি হয়। কিন্তু শুঙ্গারাদি শব্দ যাহারা নিজেরাই 
নিজেদের অভিধান তভাহারাই রসের প্রতভীতি আনয়ন করিতে পারে 
না। সুতরাং অন্থয়ী (9310৮5 ) ও ব্যতিরেকী (০8৪0০) দৃষ্টান্তের 

দ্বার৷ প্রমাণিত হইল যে রসাদি অভিধেয়ের সামর্থ্যের ঘবারাই আক্ষিপ্ত 
হয়। তাহা একেবারেই অভিধেয় বা বাচ্য নহে। তাই প্রমাণিত 

হইল যে তৃতীয় প্রভেদও বাচা হইতে বিভিন্ন । বাচ্যের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার যে প্রতীতি হয় তাহা পরে দেখান হইবে। 

সেই অর্থই কাবে/র আত্ম! । এই ভাবেই পুরাকালে আদি- 
কবির কৌঞ্ঝমিথ,নবিয়োগজনিত শোক শ্লোকত্ব ব৷ কাব,ত্ব 
লাভ করিয়াছিল। ৫॥ 

নিরর্ক নহে । ঘযর্দি পুনরাম (সোংকণ! শব্ের প্রয়োগ না করিয়া ) 

অন্থভাব প্রতিপাদন করা হইত তাহা হইলে কেবল যে পুনরুক্তি 
দৌষই হইত তাহা নহে; তজ্ঞন্ত তন্ময়ত্বভাবও "নষ্ট হইয়া যাইত। 

ইহা ধে হয় নাই তংসম্পকিত হেতু বলিতেছেন -বিষয়ান্তর ইতি। 
“বিশ্রমা' ইত্যাদি । যাহার (সম্বশব্দের ) অভাব থাকিলেও যাহ] (রস- 

প্রতীতি ) হয় তাহা তং্কৃত নহে। ইহাদিগকে ( শ্রঙ্গারাদি স্বশব্দকে ) 

বিষয়ান্তরে যে দেখ যায় না তাহা দু করিয়া! বলিতেছেন-ন হীতি। “কেবল? 

শব্দের অর্থ পরিস্ষুট করিয়। খলিতেছেন-_বিভাবাদীতি। কাব্য ইতি। 
তোমার মতে “কাবা” শব্দ উচ্চারণ করিলেই কাব্য হুয়। মনাগগীতি । 

শৃঙ্গার, হাশ্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অস্ভুত--নাট্যে এই আট 

প্রকারের রস প্রনিদ্ধ। এইভাবে শঙ্গারাদি স্বশব্দের সঙ্গে রসাদির সন্বন্ধের 

অভাব ব্যতিরেক ও অন্বরমূলক যুক্তির দ্বার। দেখাইয়। তাহাই উপসংহারে 
বলিতেছেন -ণ্যতশ্চ' ইত্যাদির দ্বারা আরম্ভ করিয়া “কথঞ্চিং শবে শেষ 
করা হইয়াছে । শব্দের রসদ্বনন কার্য বিভাবদি অভিপাই সহকারিশক্তি- 

রূপ সামর্থ । (অভিবেয় সামর্থ্য অভিপেয়ই সান্ধ্য ॥ কর্মপারয় সমাস) 
পুত্রক্নম্মের কথা শুনিয়া সে-হর্ঘ হয় তাঙ্ার মধ্যে জন্তজনক ব। কাধ্যকারণ সম্বন্ধ 
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কাব্য নানাবিধ বিশিষ্ট বাচ্য বাচক রচনা সমূহের হারা এশ্বধ্যবান্ ) 
সেই প্রতীয়মান অর্থই তাহার সারভূত। নিহুতসহচরীবিরহের 
জগ্য কাতর: হইয়া ক্রোঞ্চ যে ক্রন্দন করিয়াছিল তাহা! হইতে যে 
শোকের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহ গ্লোকত্বে পরিণত হইল । 

আছে। কেহ দিবায় ভোজন ন৷ করিয়! পীনদেহ হইকুল অস্থমান করিতে 
হইবে যে সে রাত্রিতে ভোজন করে । অভিধার যে-শক্তির ছারা রসধ্বননব্যাপার 
সম্ভাবিত হয় তাহা উৎপাদন ও অনুমান ব্যতিরিক্ত। এই ব্যাপারে অভি- 

ধেয়ের যে সামর্থ্য (যী তৎপুরুষ ) অর্থাৎ গুণালঙ্কার বিশিষ্ট ও রসাহযায়ী 
সমুচিত বাচকের সমহয়ের ।' এই ভাবেই শব্দ ও অর্থের ধ্বননই ব্যাপার । এই 
রূপে দুইটি পক্ষের অবতারণ। করিয়া প্রথমটি ( শঙ্গারাদি স্বশব্ের ছারা 

রসের নিবেদন ) দূধিত হইল, দ্বিতীয়টি ( বিভাবাদি ) কথঞ্চিৎ দৃধিত-ও 
কথঞ্চিং অঙ্গীরুত হইল। ঘর্দি অভিধাশক্তির দ্বারা জন্জনক ভাব বা 

কাধ্যকারণভাব এবং অনুমান শক্তি বোঝান হয় তাহ? হইলে হহা৷ দূধিত 
হইল। আর ঘদি ধ্বননের উদ্দেশ্টে এই শক্তি নিয়োজিত হয় তাহা! হইলে 

ইহাকে স্বীকার করা হইল। যে এখানেও বলে যে তাতপধ্যশক্তিই ধ্রনন- 
ব্যাপার সে বস্ততব্ববেদী নহে । বিভাব ও অনুভাব-প্রতিপাদক বাক্যে 
তাষ্পধ্যশক্তি অন্বয় প্রদর্শন করিয়াই পর্যবসিত হয় অর্থাৎ কোন্ শব্দের ও 
কোন্ অর্থের মধ্যে কি সম্পর্ক বা প্রভেদ থাকিবে ইহাই তাহার বিষয়। যে 

রশ্যমানতা বা আম্বাদ্যমানতা। রসের সারভূত তাহা ইহার বিষয়ীভূত নছে। 
এই বিষয়ে অধিক বলা নিশ্রয়োজন। ইতি” শব্দ হেতুবাচক। এই হেতৃতে 
তৃতীয় (রসধবনি) প্রকারও বাচা হইতে বিভিন্ন__এই ভাবেই যোজন! করিতে 

হইবে । সহেবেতি। 'ইব' শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন মনে ক্রম থাকিলেও 

তাহ। লক্ষিত হয় না_অত্র ইতি। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে। ৪॥ 

এই ভাবে “প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব”__ইত্যাদির দ্বারা ধ্বনিম্বরূপ ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । এখন প্রচলিত ইতিকথার অবলম্বন করিয়া এুতীয়মানের কাব্যাত্মত্থ 
দেখাইতেছেন-কাবান্তাত্মেতি । স এবেতি প্রতীয়মান অর্থের "হচ্দীনীতৎ 
তৃতীয্ম রলধ্বনিই গৃহীত হইবে-__ইহাই বক্তব্য। প্রচলিত ইতিকথ। এবং 

আমরা যে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি তাহার যুক্তি-_উভয়েরই বলে 
এইরূপ হইবে । তাই রসই বস্ততঃ আত্মা। বস্তধবনি ও অলঙ্কারধবনি 



৪৩ ধবন্তাগোক, 

পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে শোক করুণরসের স্থায়ী ভাব এবং 
আহা' প্রতীয়মানরূপ অর্থাৎ বাচ্যাতিরিক্ত। প্রতীয়মানের অন্য প্রভেদ 

(বস্ত্র ও অলঙ্কার ) দেখিলে দেখ! যাইবে যে তাহাও রস ও ভাবের 
দ্বারাই উপলক্ষিত হয়, কারণ রসাদিরই প্রাধান্য থাকে। 

সর্বথ! রমেই পর্যবসিত হয়। ইহারা উভয়েই বাচা হইতে উংকুষ্ট এই 

অভিপ্রায়েই “কাবোর আত্মা ধ্বনি” এইরূপ সাধারণ ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া 

হইয়াছে । সহচরীহননের জন্য ক্রৌঞ্চমিথুনের ভঙ্গ হওয়ায় এবং সাহচধ্য 
ধ্বংসের জন্ত যে শোক উখিত হইয়াছে তাহাই ( করুণ ) রসের স্থায়ী ভাব। 

যেহেতু নিহত ক্রৌঞ্চীর সঙ্গে আর সম্পর্কের সম্ভাবনা নাই, তাই ইহা 
বিপ্রলন্তশরঙ্গারোচিত রতিস্থায়ী ভাব হইতে ন্বতস্ত্র। বিপত্বীক ক্রৌঞ্চরূপ 

বিভাঁবকে অবলম্বন করিয়া এবং হতাজনিত ক্রন্দনাদি অগ্ভভাবের আম্বাদনের 

জন্য ক্রমে হৃদয়ের সম্মিলন ও তন্ময়ত্ব হওয়ায় সেই স্থায়ীভাব করুণরসরূপতা 

প্রাপ্ত হইল। ইহ। যে রস বলিয়া প্রতিপন্ন হইল তাহার লক্ষণ এই যে ইহা 
লৌকিক শোক হইতে পুথক এবং নিজের চিত্তবৃত্তির যে বিগলিত 
অবস্থায় ইহ! আম্বাদিত হইতেছে তাহাই ইহার একমাত্র সারবস্ত। পরিপূর্ণ 
কুম্ত হইতে যেমন জল উছলিয়! পড়ে তেমনি চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিঃস্থান্দি- 
তার জন্য বিলাপবাক্য ক্ষরিত হয়; চিত্তবুত্তির এই ব্যপ্তকত্বস্বভাবান্ুসারে 

_-কোন সক্কেতান্ুসারে নহে- স্থায়ী ভাব সমুচিত ছন্দোবৃত্তাদির দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত হইয়া শ্লোকরপ প্রাপ্ত হইল £-হে নিষাদ, তৃমি শাশ্বত- 

কালের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, যেহেতু ক্রৌঞ্চমিথুনের 
একটিকে তুমি বধ করিয়াছে কামের দ্বারা মোহিত হইয়াছিল। মনে 
রাখিতে হইবে ইহা মুনির শোক নহে। যদ্দি তাহাই হয় তাহ] হইলে 
সেই দুঃখে তিনিও দুঃখিত হইতেন এবং এইভাবে রস কাব্যের 
আত্মা হইতে পারিতনা। ছুঃখসন্প্ত বাক্তির এইজপ দশা ( কাব্য রচনা 

প্রবৃত্তি) দেখা যায় না। এই উচ্ছলনপ্রবণতার জন্য চর্ধণযোগা শোক- 
স্বাফ্িভাবাত্মক সেই করুণরসই কাব্যের সরভৃত আত্মা হইয়া খাকে। ইহা 
অপর কোন শব্দের ছার! প্রকাশিত হইতে পারে না। 'হৃদয়দর্পণে ইহাই 
বলা হইয়াছে--“কবি যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত রসের দ্বারা পুর্ণ না হইতেছেন ততক্ষণ 
পর্যন্ত তিনি রসকে পরের আন্বাদযোগা করিয়! প্রকাশ করিতে পারেন না।” 



প্রথম উদ্দেতাত ৪১ 

অগম ইতি-_ছন্দের প্রয়োজনে “অর আগম হইয়াছে। স এবেতি--এব- 

কারের হ্বারা বলিতেছেন যে অন্ত কোন আত্মা নাই। স্ৃতরাং ভট্টনায়ক ,ষে 
বলিয়াছেন-_প্যাহা শব্ধ প্রধান্তকে আশ্রয় করিয়াছে তাহ! 'বেদাদি) শাস্ত্র ব্লিয়। 

সংজ্ঞিত হইয়াছে,ইহ। অন্যান্য বিদ্যা হইতে পৃথক । ধাহ! অর্ধতব্বের সঙ্গে যুক্ত 
হইয়াছে তাহাকে আখান বল! হইয়াছে । এই ছুই বিষয়কেই-_অর্থাৎ শব ও 

অর্থকে গৌণ করিয়। যেখানে ব্যাপার প্রাধান্য লাভ করে তাহাই কাব্যব্যবহার।” 
তাহার এই মত খণ্ডিত হইয়া গেল। যেব্যাপারের কথা তিনি বলিয়াছেন: 
তাহ! যদি ধবননাত্মক ও রসম্বভাধযুক্ত হয তাহা হইলে নৃতন কিছু বলা হইল 
না। আর যদি অভিধাঁকেই ব্যাপার বলিয়া বলা হইয়া থাকে তাহ! হইলে 
তাহার যে প্রাধান্য হয় না ইহ! পুর্ববেই বল! হইয়াছে । শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট 
করিয়। বলিতেছেন--বিবিধেতি । বিবিধ অর্থাৎ যে যে রসব্যধনাষোগ্য 

তাহার আহ্ককৃল্যে বিচিন্ত্র করিয়া; বাচকের রচনায়ও যাহ! প্রাচুধ্যসমঘিত 

হইয়া চাকুত্ব লাভ করিয়াছে অর্থাৎ শব্দার্থগ্ুণালস্কারসংযুক্ত | স্থতরাং সর্ববপ্র 
ধ্বনি থাকিলেও সর্বত্রই কাব্যবাব্ধীর হইবে না । পূর্বেই বল! হইয়াছে যে 
সর্ধক্র আত্মা থাকিলেও সঙ্জীব গ্রাণীর মত ব্যবহার কচি দৃষ্ট হইয়। থাকে । 
অতএব “তাহ! হইলে সর্বত্রই তো! কাব্যব্াধহার হইবে » হৃদয়দর্পণে 
এই যে আপত্তি উ্থাপিত হুইয়াছে তাহার আর অবকাশ রহিল না। 

নিহতসহচরীতি-_ইহার দ্বার! ক্রৌঞ্চরূপ বিভাবের কথ! বল! হইল। “আক্রন্দিত+ 
শবের দ্বারা অনুভাব কথিত হইল । প্রশ্ন হইতে পারে, যদি শোকের চর্ব্বণা 

হইতেই শ্লোক উদ্ভুত হইয়। থাকে, তবে কেমন করিঞজ বলা যাইতে পারে ষে 
প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা । এই আশঙ্কা করিয়। বলিতেছেন শোকো- 
হীতি। যে করুণরস শোকচর্ধণাত্মক, শোক তাহারই স্থায়ী ভাব । শোক স্থ'মী 
ভাবের যে সকল বিভাব এবং অস্কভাব তাহাদের যথাযোগ্য আন্বাছযমানাত্মক 

চিত্বধুত্তিই রন।- গৌণ প্রয়োগ বলেই বলা হুইল যে স্থায়ী 
ভাব রসত্থ প্রান্ত হইল, যেহেতু সহ্ৃদয় ব্যক্তি প্রথমে চিত্তবৃত্তিমূহকে 

নিজের মধ্যে অন্ভব করেন, তৎপর অপরের মধ্যে অন্ধমান করেন 

এবং সংস্কারক্রমে ইহার! হৃদয়সম্মিলনের বাহন হইয়া! চর্বণার উপযোগী 

হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, ষেখানে প্রতীয়মানকে কাব্যের আত্ম! 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেইখানে উহ1 ভ্রিভেদবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদি'ত 

হইয়াছে ; . ইহ! যে একমাত্র রসন্বরূপ এমন কথ! বলা হয় নাই। কিন্তু বর্তমান 



এ টম্র্া 

 মহাকবিদের বাণী সেই মধুর অথণবন্ত নিংষ্যন্দিত করিয়া 
তাহাদের উদ্দ্বদ অলোকসামান্য প্রতিভাবৈশি্য অভিব্যক্ত 
করে। ৬॥। ৃ্ 

বস্ততত্ব নিংষ্যশ্দিত করিয়া মহাকবিদের বাণী তাহার অসামাশ্ঠ 
প্রতিভাবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুরিত করিয়া অভিব্যক্ত করে। এই জনই এই 
অতিবিচিত্র কবিপরম্পরাবাহী সংসারে কালিদাস প্রভৃতি ছুই তিন ব৷ 
পাঁচজন কবি মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। 

প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন সম্পর্কে অন্ত প্রমাণ 
এই £--- 

শুধু শবনুশামন ও অর্থান্থশীসনের জ্ঞানের দ্বারা ইহা 
জানা যায় না। বাহার! কাব'র্থতত্ববিদ্ কেবল তাহারাই ইহ! 
জানেন। ৭) 

প্রণালী অনুসরণ করিলে রসঈ কাব্যের আত্মা হইয়া পড়ে। এই আপত্তি 
আশঙ্কা করির়া তাহা! স্বীকার করিয়াই উত্তর শিতেছেন-_প্রভীয়মানস্যচেতি | 
অপর প্রভেদ বস্ত ও অলঙ্কারাম্মক। স্থায়ী ভাব চর্বণায় পর্যবসিত হইলে থে 
রমপ্রতিষ্ঠা হয় ব্যভিচারী ভাব তাহা লা করিতে পারে না। ইহা সঞ্চারী 
বলিয়া নিজের মধো স্থায়িত্বলাভ করিতে না পারিলেও কাব্যের অন্ুপ্রাণক 
হয়। তাই ভাবগ্রহণের দ্বারা ব্যভিচারী ভাবও বুঝিতে হইবে। যথা__ 
“নাগিকা নখাগ্রের বার নখ খুটিয়া, চঞ্চল বেগে বলয় ঘুরাইয়া, নৃপুরের ঈষং 
মন্দ্রিত শিঞ্চন করির পায়ের দ্বার! মাটিতে আচড় দিতেছে ।” লজ্জা ব্যভিচারী 
ভাবই ইহার প্রাণ। রস ও ভাব শব্দ্বয়ের দ্বারা তাহাদের আভাস ও প্রশম 
সংগৃহীত হৃইরাছে ; ঘেহেতৃ অবান্তর অংশে ইহাদের পার্থক্য থাকিলেও ইহারা 
মূলতঃ এক। প্রাধান্যা্দিতি। রসে পধ্যবপিত হওয়ার জন্ত ; কিন্তু বস্তধবনি 
ও অলঙ্কারধ্বনি নিজেদের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে না তখাপি অগ্তযে 
বাচ্যার্থ থাকে তাহা হইতে পার্থকা প্রকাশ করে বপিষ্কা গৌশ অর্থে 
হা্দিগকে কাব্যের প্রাণ বলিয়া বল! হুইল-_ইহাই ভাবার্থ। ৫॥ 

এইভাখে চিরাগত কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়! প্রতীয়মানের কাব্যাত্মত্ব : 
প্রদর্শন করিয়া দেখাইতেছেন যে ইহা নিজের অন্থভূতির মধ্যেও: সিদ্ধ. 



"প্রথম উদ্গে)াত ৪৩ 

কেধঙ্স শব্ধ ও অর্থের শিয়ম জানা হইলে সেই অর্থ জানা হয় না, 
যেহেতু ধাহারা কাব্যের অর্থতত্ব জানেন ইহা শুধু তহাদেরই জাম 
আছে। যদ্দি এই অর্থ বাঠরূপ মাত্র হইত, তাহ! হইলে বাচ্য ও 
বাঁচকের স্বরূপ জানা হইলেই ইহাও জানা হইত। বাস্তবিকপক্ষে 

ধাহার৷ গান জানেন না কেবল গান্ধবর্ধ লক্ষণ জানেন তাহারা যেমন 
স্বরশ্রুতি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারেন না সেইবপ ধাহার৷ 

কেবল বাচ্য ও বাঁচক লই! পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্ত কাব্যের অর্থতত্ব 
বিষয়ে বিমুখ, এই অর্থ তাহাদের অগোচর। এই ভাবে বাচ্যাতিরিক্ত 
ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহারই যে প্রাধান্য হয় তাহা 

প্রমাণ করিতেছেন-_ 

সেই অর্থ এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে থে শব্দ__ 
মহাকবি যত্বের সহিত সেই শব্দ ও অর্থকে প্রত্যভিজ্ঞা সহযোগে 
বুঝিয়া লইবেন। ৮৪ 

সরন্বতীতি। বাগবূপদেবী। “বস্ত” শব্দের দ্বারা “অর্থচশব্দ এবং “তত্ব'শব্দের 
দ্বারা “বস্্'শব্দকে ব্যাখ্যা করিয়। ব্লিতেছেন-_নিঃয্যন্দমমানেতি । দিব্য 

আনন্দরস ক্ষরিত করিয়া? বেতেতু ভট্টনায়ক বলেন, সন্ধদয়রূপ বংসের প্রতি 
স্নেহবশতঃ কাব্যরূপী কামধেচু যে রস ক্ষরণ করে তাহার সহিত যোগীদের 

দ্বারা দোহন করা রসের তুলনা হ্য়না।” অর্থ এইবে ষোগীর! রসাবেশ 
বলে চেষ্টার ব্যতিরেকেই দোহন করেন। অতএব, “দোহনদক্ষ মেরুর 

উপস্থিতিতে পূৃথুর নির্দেশান্ুসারে যাহাকে বৎস পরিকল্পনা করিম সকপ 
শৈলের! ধরিক্্রীকে দোহন করিয়া বনু উজ্জল রত্ব মহৌধধি পাইয়াছিলেন।” 
এই শ্লোকের দ্বারা কখিত হুইরাছে যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ সা্রিবান্ বস্বর আধার। 
অভিব্যক্তি পরিক্ফুরন্তমিতি -প্রতিপত্ত। বা বোদ্ধা ব্যক্তির সম্পর্কে বলা 
হইতেছে যে সেই প্রতি 51 অন্থমালের বিষয় নহে; বরঞ্চ তাহা ভাবাবেশের 

ঘ্বার/ই ভাসমান । তাই আমার শিক্ষক ভট্ট তৌত বলিয়াছেন--“নাটক্র 
নায়ক, কবি ও শ্রোতার অঙ্থভব তুল্য ।” প্রুদ্িচভা হইতেছে অপুর্ব্ববস্ত- 
নিশ্মাণক্ষম প্রজ্ঞা; তাহার অগ্তভম' গ্রভেদ হইতেছে সৌন্দর্ধ্যময় প্ষাব্যরচনার 
ক্ষমতা; সেই' লৌন্দর্ধা রসাবেশের তারা নিশ্দল। তাই ভরতমুনিও বলিষীছেন, 



৪৪ ধবনাালোক 

সেই বাঙ্গা অর্থ এবং তাহ। প্রকাশ করিষ্তে সমর্থ যে কোন শব্দ 
স্্স্কল শব্দ নহে। সেই শব ও সেই অর্থই মহাকবিকে প্রত্যভিজ্ঞার 
সহিত নিরূপণ করিতে হইবে। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের স্তুগ্রয়োগ হইতেই 
মহাকবিদের মহাকবিত্ব লাভ. হয়। শুধু বাচ্যবাচকসমন্থিত রচনার 
ছারা নহে । 

ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্কের প্রাধান্য হইলেও কবিরা যে প্রথমে বাচ্য ও 
বাচককেই গ্রহণ করেন তাহা যুক্তিযুক্ত । তাই এখানে বলিতেছেন__ 

“কবির অন্তর্গত ভাব।” যেনেতি। অভিবাক্ত অর্থাৎ স্মৃত্তিগ্রাপ্ত প্রতিভা - 

বেশিষ্ট্যের জন্যই মহাকবিদের মহাকবিত্ব গণনা কর! হইয়া থাকে । ৬॥ 

ইদংচেতি। পপ্রতীয়মানং পুনরন্যদেব” (১/৪)--এই কারিকাতে যে 

স্বরূপবিষয়ক প্রডেদ সুচিত হইয়াছে শুধু তাহাই নহে; বাচ্য অর্থ ষে ভাবে 
জানাযায় ইহ1 তাহা হইতে ভিন্ন সামগ্রীর সাহাধ্যে জানা ধায় । বাচ্যাতিরিক্তত- 
বিষয়ে ইহা! অপর প্রমাণ। বেছ্যতে ইতি । ইহ] যে জানা খায় না এমন 
নহে। যদিজনানাযাটত তাহা হইলে সন্দেহ হইত যে ইহার অস্তিত্বই 
নাই। কাব্যতব্সভৃত যে অর্থ তাহার ভাবন1 অর্থাৎ বাঁচাকে অতিক্রম করিয়। 
অনবরত চর্ববণা তবিষয়ে ধাহারা বিমুখ তাহাদের | স্বর--ষড়জাদি সাত- 

প্রকার । শবের বৈলক্ষণ্যমা ত্রকারী যে বূপাস্তরবিশেষ তাহ। ঘটিতে যে সময়- 

টুকুর প্রয়োজন হয় সেই সময়ের দ্বারা শ্রুতি * পরিমাপিত হয়। ইহ] স্বর 

ও তাহার অন্তরাল এই উভয় প্রকারের ভেদের দ্বারা পরিকল্পিত হইঘ। 
বাইশ প্রকারের হইযা থাকে । “আদি” শব্দের ছ্বার। জাতি, অংশক, গ্রাম, 
রাগ, ভাবা, বিভাবা, অস্তর ভাষা, দেশী মার্ প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছে । প্ররুষ্ট 

গীত, গান যাহাদের তাহারা প্রগত, অথব1 গান করিতে আরস্ত করিয়ে এই 

অর্থে আদি কশ্মে “ক্ত" প্রত্যয় । প্রারভ্ের দ্বার এখানে ফলপধ্যস্ত1 লঙ্গিত 

হইতেছে । ৭॥ 

এব্মিতি । বাচ্য ও ব্ঙ্গোর পার্ক তাহাদের স্বরূপের প্রভেদান্ুসারে 

লক্ষিত হয়। আবার ইহাদ্দিগকে জানিবার সামগ্রী যে বিভিন্ন তদন্ুসারেও 

* বীর্শাঘস্ছে যে চিন্ন ভিন্ন শব উৎপাদন কর! হয় সেই উৎপর শবের মধ্যে ষে কোন 

হুইটির মধ্যবন্তী কালে যে নাগ শ্ুতিগে।চর হঙ তাহার নাম শ্রুতি । 
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আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপ- 
শিখায় যত্ববান হয়েন সেইরূপ বঙ্গ্য অর্থকে আদর করিলেও 
সহৃদয় বংক্তি ব্যঙ্গ; অথের উপায় হিসাবে বাচ্য অর্থে ঘত্ববান্ 
হয়েন। ৭৯ 

যেমন আলোকার্থা হইয়াও মানুষ দীপশিখার 'জন্৷ যত গ্রহণ 
করে, কারণ উহ! আলোকলাভের উপায় -_দীপশিখা ব্যতিরেকে তো 
আলোক পাওয়া সম্ভব হয় না-_-সেইরূপ যিনি ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রত্যাদর 
করেন তিনিও বাচ্য অর্থ সম্পর্কে যত্রবান্ হয়েন। ব্যঙ্গ্য অর্থকে 
উদ্দেশ্য করিয়া! প্রতিপাদক কবি কাব্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন-__তাহ। 

এই ভাবে দেখান হইল । 

প্রতিপন্তারও বাঙ্গ্য অর্থ সম্পর্কে এইরূপ ব্যাপার থাকে তাহা 
দেখাইবার জন্য বলিতেছেন-__ 

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অথেরি অবগতি 
হয় সেইরূপ বাঙ্গ্য অথের প্রতীতির পুর্বে বাচ্য অথের 
প্রতীতি হয়। ১০।॥ 

লক্ষিত হয়। প্রত্যভিজ্ঞেয়াবিতি--এখানে অর্হার্থে কৃতা .(য) প্রত্যক়্-_ 

প্রত্যভিজ্ঞর যোগ্য এই অর্থে। সবাই এই ভাবে তত্ব করে তাই লোক- 

প্রসিদ্ধিই ইহার প্রাধান্যের প্রমাণ । যদি নিয়োগার্থে কৃত্য প্রত্যয় ধরিতে হয় 

তাহা! হইলে শিক্ষাক্রম বুঝিতে হুইবে অর্থাৎ এই ভাবে মহাকবি শিক্ষা 
করিবেন। “প্রত্যভিজ্েয়”-শব্দের দ্বারা বলিতেছেন--কান্য কদাচিৎ স্থাষ্ট হয়; 

এবং তখনও কোনও প্রতিভাবান্ ব্যক্তির দ্বারাই তাহা ষষ্ট হয় । যদিও 
এই নীতিতে কবির কাব্য স্বয়ংই পরিস্ফুরিত হয় তথাপি “ইহ এই প্রকারের,” 

এইভাবে ইহা হয়”_-এইবরূপ বিশেষভখবে নিরূপিত হইয়া সহত্র শাখায় 

বৈচিত্রা লাভ করে। আমার গুরুর গুরু উৎপলপাঁদ বলিয়াছেন “সেই সেই 
উপায়ে উপযাচিত হওয়ার পর কান্ত উপনত হইল এবং তন্বীর সম্মুখে উপস্থিত 
হইল। তথাপি তাহার বৈশিষ্ট্য না জানার জন্ত সে লোকসাধারণের মত 
অপরিজ্ঞাত রহিল এবং কাস্তার মনোরঞ্চন করিতে অসমর্থ হইল ।* সেইরূপ 
বিশ্বেশ্বর জগতের আত্মা হইলেও তীহার গুণ বিশেষভাবে না! জানা.হইলে 



৪৬ ৃ ধ্ল্যাঙ্জোক : 

- ধেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয় সেইরূপ 
ব্যঙ্গ অর্থের প্রতীতির পূর্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয়। . 

_ বাচ্য অর্থের পূর্বে প্রভীতি হইলেও তাহার প্রতীতির জন্ত ব্যঙ্গ 
অর্থের প্রাধাগ্ত যাহাতে লুপ্ত না হয় তজ্জগ্য দেখা ইতেছেন--- 

নিজের সামথে?র দ্বারা বাক/থ- প্রকাশ করিলেও যেমন 
নিজের কার্য সম্পাদনে পদের অথ- বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত 
হয় .না।' ১১) | 

যেমন নিজের সামর্ঘ্যবশেই বাক্যার্থ প্রকাশ করিয়াও পদের অর্থ 
ব্যাপারনিষ্পত্তিতে বিভাবিত হয় না অর্থাৎ বিভিন্নরূপে কল্পিত হয় 
না। 

সেইরূপ ধাহার! সচেতা, ধাহাদের বুদ্ধিতে অথতত্ব সহজে 
প্রতিভাসিত হয়, ধাহারা বাচ্য অথে'র প্রতি বিযুখ, তাহাদের 
কাছে ব্যঙ্গ; অথ সহজে প্রকাশিত হয়। ১২ 

তার বৈভব থাক] সন্কে৪ কোন ফলোদয় হয় না। এই জন্যই প্রতাভিজ্ঞার 
প্রয়োজন। তাই জ্ঞাত পদার্থের অন্ুসন্ধানমূলক সবিশেষ নিরূপণই প্রত্যভিজ্ঞা। 
ইহা এইরূপ-_এই জাতীয় সাধারণ জ্ঞান মাত্র নহে। মহাকবেরিতি। 
আমি মহাকবি হইব এইরূপ ফিনি মনে করেন,। এইভাবে ব্ঙ্গা অর্থ ও 
ব্যঞগ্রক শবের প্রাধান্ত বলিয়] ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাবের 'প্রাধান্তও বলিতেছেন । 
যাহা ধবনন করে, যাহা! ধ্বনিত হয়, যাহার দ্বারা ধ্বনন কর! হয়__ এই তিনটিই 
উপপন্ন হইল । ৮ ॥ 

বাচ্য ও বাচক এবং বাচ্যবাচকভাব-_ইহাদের কথা প্রথমে বলা 
হইয়াছে । অতএব তাহাদেরই কেন প্রাধান্য হইবে না- এইকপ প্রশ্ন হইতে 
পারে। এই আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে অপ্রধান উপায়সমূহই প্রথমে 
গৃহীত হইয়া থাকে? স্থৃতরাং যেখানে প্রাধান্তই প্রমাণসাপেক্ষ সেইখানে 
উল্লিখিত হেতু যে বিরুদ্ধ বা অপ্রযোছক “ইদানীং* ইত্যাদির দ্বারা তাহা 
দেখাইতেছেন। “আলোক"-শবের দ্বারা আলোকন কায বুধাইতেছে 
অর্থাং ক্ণীর মুখপদ্ম প্রতি দেখা। সেইখানে উপায় হইতেছে 
দীপশিখা। ম॥ 



নর পরা 

প্রথম উদ্দ্যোত ৪৭. 

এইভাবে - বাচ্যব্যতিরিক্ত. ব্যঙ্গ্য অর্থের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য. 

প্রতিপন্ন. করিবার পর কক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে ? ইহার উপযোগিতা 
বালিতেছেন-_ 

যেখানে অথ” বা শব্দ নিজেকে অথবা অথকে গৌণ 
করিয়া সেই অথকে প্রকাশ করে সেই কাব্যবিশেষকেই 
পণ্ডিতেরা ধ্বনি আধ)! দ্িয়াছেন। ১৩। 

যেখানে অর্থ অর্থা বিশেষ কোন বাচ্য অথবা শব্দ অর্থাত বিশেষ 

কোন বাচক সেই (প্রতীয়মান ) অর্থকে প্রকাশ করে সেই কাব্য- 

বিশেষের নাম ধ্বনি । ইহার দ্বারা দেখান হইল, বাচ্য ও বাচকের 
সৌন্দর্য্যের হেতু যে উপমাদি ও অনুপ্রাসাদি ধ্বনির বিষয় তাহ! হইতে 

০ 

প্রতিপৎ__ভাবে ক্কিপ. প্রত্যন্ত । তন্য বস্তন ইতি-_ব্ঙ্যার্থরূপ সারবস্তরর | 
এই শ্লেকের দ্বারা বল! হইতেছে যে ধিনি অত্যন্ত সহদয় নহেন তাহার কাছে 

বাচ্য ও ব্যঙ্গোর মধ্যে পৌর্ববাপধ্যক্রম স্ফুট হইয়! প্রকাশিত হইবে । 
যেমন যে ব্যক্তি শব্দের নিয়ম খুব তাল করিয! জানেন না, তিনি প্রথমে 

পদের অর্থ জানিবেন পরে বাক্যের অর্থ জানিবেন। তাহার জ্ঞানের মধ্যে ক্রম 

অবশ্ঠন্ভাবী। কাব্যের বোঞ্ধাব্যকক্তির সম্পর্কেও এই ক্রম বা ব্যবধান খাটে 

_ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন-__ইদানীমিতি। অচুষিতিতে 
অবিনাভাব, স্বতি প্রভৃতিতে ক্রম বা ব্যবধান থাকিলেও অভ্যাসবশতঃ 
বাক্যার্থকুশলীর কাছে তাহা! যেমন লক্ষ্য হয় না, সেইরূপ যে সহ্ৃদয় ব্যক্তি 
উপলব্ধির চর্ম সীমায় উপনীত হইয়াছেন তাহার কাছেও বাচ্য ও ব্যঙ্গোর 
ক্রম লক্ষিত হয় না। নব্যালুপ্যেত ইতি । ইহা প্রধান বলিয়া শেষ পর্য্যস্ত 
পন্নছাইবার উৎকণ্ঠাহেতু মধাস্থলে বিশ্রাম কর! হইবে না। ব্যঙ্য্ের প্রাধান্ত 
নির্ণয়ে এই অলক্ষ্যক্রমত্ব হেতু । ন্বসামর্থ্যের দ্বারা আকাঙ্কা, যোগ্যতা, সন্গিধি 
প্রভৃতি নিয়ম বুঝিতে হইবে । বিভাব্যত ইতি। “বি'-শবের দ্বার৷ বিভক্ততা 
বোঝান হইদ্বাছে।, . বিভক্ত হইয়া ভাবিত হয় না। যদি স্ফোটবাধের 
অভিগ্রায়ে বল! হয় যে ক্রম এখানে নাই তাহা হইলে তাছা৷ যুক্তিবিরুদ্ধই 
হইবে। বাচ্য অর্থে বিমুখ অর্থাৎ ধাহাদের চিত্ত সেইখানে স্থির হইয়া 
সন্তোষ লাড় করে নাই। এইভাবেই সচেত! ব্যক্তিদের নিকট '্্থ 
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অভিব্যক্ক হয়। তাহা হইলে ইহাকে সহ্ৃদয ব্যক্তিদের মহিম] বলিয়াই ধরিয়া 
ওয়া হউক) ইহা কাব্যের কোন লোকোতর বৈশিষ্ট্য নহে, এই আশঙ্কা 
করিয়। বলিতেছেন--অবভাসত ইতি । স্থতবাৎ এই কারিকায়ের দ্বাবা 

বোঝান হইয়াছে ঘে বাচ্য অর্থ বিভক্ত হইয়! পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয় ন| 
কিন্তু বাচ্য অর্থ যে একেবাবেই অপ্রকাশিত থাকে তাহা নহে । অতএব 
তৃতীয় উদ্দ্যোতে ঘটপ্রদীপবিষয়কদৃষ্টান্তবলে যে বগা হইবে যে ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি- 
কালেও বাচাপ্রতীতি নষ্ট.হয না তাহাব সঙ্গে বর্তমান আলোচনাব বিবোধ 

নাই। ১১ ১২॥ 

সন্ভাবমিতি। সত্তা! সাধুভাব, অস্তিহ্বও বটে, প্রাধান্তও বটে। ছুইই প্রাতি- 

পাদন করিবার ইচ্ছা কবা হইয়াছে । প্ররূত ইতি--লক্ষণে। উপযোজধন-_ 

উপযোগী কবিয়া। তমর্থমিতি-সেই বিষয়কেই , ইহাই উপযোগিতা । 

স্ব-শব আত্মা বুধাইতেছে। 'ম্ব' আয্মা এব" “অথ" এই ছুই মিলিষ। স্বার্থ । 

'তাহাবা যাহাদেব দ্বাবা গৌণ হইযাছে , যথাক্রমে বুঝিতে হইবে যে তাহাব 
বাব! অর্থেব স্বীয় আত্মা গুণীভূত হইযাছে এবং এব নিজেব অভিধেয়কে গৌণ 
কবিম্।ছে। তমর্থমিতি । “সবন্বতী স্বাদু তদর্থবস্ত”--ইহা যে বলা হইঘাছে 

তাহাই | বাঙক্ত :--দুইই ছ্যোতন। কবিষ্ধ। থাকে । এখানে দ্বিবচনেব দ্বাব। 

বল! হইতেছে-_যদিও অবিবক্ষিতবাচাধ্বনি প্রাভেদে শব্দই বাঞ্জক তথাপি অর্থেৰ 

সহকাবিত। নষ্ট হয় না । নচেং যে এন্দেব অর্থ জানা যায নাই তাহা ও বাঙ্গা 

অর্থেব বাঞ্ক হইয়। পড়ে। বিবক্ষিতান্তপববাচাধবনিতে +্বেব সহকাবিত্ 

হইবেই। বিশিষ্টগুণসম্পন্ন শব্দেব ভিপেষত। ষদি না থা,ক তাহ হইলে অর্থও 

বাঞ্কতহীন হইয়। পডে তাই সর্দত্র উভয়েবই ধরননবাপাব বহিষাছে। তাই 

ভষ্টনায়ক যে দ্বিবচনেধ প্রয়োগে দোষ ধবিয়াছেন তাহ| হস্তিচক্ষ নিমীলিত 

কবিয়াই করিয়াছেন অর্থাৎ বিবেচনাবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াই কবিয়াছেন। 

অর্থ অথব। শব্__বা"-শবেব দ্বাব| যে বিকল্পেব কথা বল হইল তাহা 
প্রাধান্তকে লক্ষ্য কবিয়। অর্থাং কোথাও শবেব বাঞ্জন! প্রবান কোথাও অর্থেব 

ব্যঞ্জনা! প্রধান। কাব্যবিশেষঃ-_ইহা কানা এবং তাহাব বিশেষ অথব। 

কাব্যের বিশেষ। কাব্য'-শব্দেব দ্বারা বোঝান হইতেছে যে, যে ধ্বনি 
ওপালস্কার-উপকরণ-সমন্বিত শব্দ ও অর্থের পশ্চাতে রহিয়াছে সেই ধ্বনি 

কাব্যের “আত্মা” বলিয়। কথিত হইয়াছে । এই ব্যক্তি দিনে ভোজন করে না, 
কিন্তু সুলকায় ১ স্থৃতরাং ধরিয়া লইতে হইবে সে রাত্রিতে ভোজন ফরে--যদি 

? 
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কেমনে: করেন এইক্ধপ ক্রভার্াপত্তিতে ধ্বনি ব্যবহার হইতে পারে তবে 
অনুনা-কথিত মুক্তিতে তাহার সেইরূপ মত খণ্ডিত হইয়া গেল। কেহঘে 
বলেন, “তবে চারুত্বপ্রতীতিই কাব্যের আত্মা হউক্।” আমরা সেই মত 
্বীকারই করি। এই বিবাদ তো? শুধু নামকরণ লইয়া; ইহাও বলা হইয্াছে__ 

শ্ুন্দরের প্রতীতিই বদি কাবোর আত্মা হয় তাহা হইলে প্রতাক্ষাদ 
অন্ধপ্রমাণজাত সেই প্রভীতি ও ধ্বনির বিষয় হইবে ।” শার্ঘময় কাব্যাত্মা- 
নিপয় প্রস্তাবে প্রত্যক্ষার্দিবিষয়ক এই প্রসঙ্গ কেমন করিয়া আসে? স্বতরাং 
ইহা অকিঞ্চিংকর। সইতি। অর্থ, শব্ধ বা ব্যাপার । অর্থও বাচ্য অথবা 
যাহা ধ্বনন করে। শবও এইরূপ । অথবা ব্যঙ্গা অর্থ যাহা! ধ্বনিত হয়। 
অথবা শব ও অর্থের ধ্বনন ব্যাপার । ইহাদের সমষ্টি কাব্যরপই প্রধানভাবে 
ধ্বনি এইজন্য তাহাই কারিকার দ্বারা মৃখ্যতঃ ধ্বনি বলিয়া! প্রতিপাঁদিত 

' হুইয়াছে। বিভক্ত ইতি। ধ্বনির সার বাঙ্গ ব্যঞ্ককভাব যাহা! বাচ্যবাচক . 
হইতে বিভিন্ন। তাই তাহা গুণ ওঅলঙ্কারের অন্তভূত্ত নহে। প্ধ্নিক্ন 
বিষয়”_ইহার অর্থ এই যে অন্যত্র ইহার অস্তিত্ব নাই। *গুণালঙ্কার 
ব্যতিরিক্ত--এই ধ্বনি কোন পদার্থ?” এই প্রশ্ন এই ভাবে নিরাকৃত 
হইল। লক্ষণরুতামেবেতি। লক্ষণকারীর অপ্রসিদ্ধতাকে হেতু করিলে 
সেই হেতু বিরুদ্ধ হইবে; বরং এই কারণেই যত্বের সহিত তাহার 
লক্ষণ করা উচিত । লক্ষ্যবস্ত অপ্রসিদ্ব-_যদি এইরূপ বলা হয় তাহ। হইলে 
সেই হেতু অসিদ্ধ। যাহা বৃত্যগীতাদিতুপ্য তাহার মধ্যে কাব্যের কিছুই 
নাই। চিত্রমিতি। যাহা শুধু বিশ্বয্নের উদ্রেক করে এমন বস্ত। সহাদয় ব্যক্তি 
যে চমতকৃতির অভিলাষ করেন তাহার সাররূপ রসশোভার দ্বারা সমস্বিত নহে। 
অথবা যাহ! কাব্যের অন্করণ মাত্র করে তাহাই চিত্র; অথবা যাহা আলেখ্য 
-বং, অথবা যাহা শুধু কলাকৌশলময়। অগ্রইতি। দ্কাব্য ছুই প্রকারের 
যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রধান এবং যেখানে ব্যঙ্গ গৌণ। এতত্ক্যতিরিক্ত কাঁবোর 
নাম চিত্র ।” (৩1৪২) তৃতীয় উদ্দ্যোতে এইরূপ বলা হইবে । পরিকরাথে 
অর্থাৎ কারিকার অর্থকে সমধিক হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য যে স্নোককে 
অতিরিক্তরূপে সন্গিবেশিত করা হয় তাহাই পরিকর শ্লোক। যন্ত্র 
অলঙ্কারে। বৈশন্তেনেতি ৷ হুচাঁরুরূপে এবং পরিস্ুট হুইয়া। অভিহিতমিতি। 
পুর্বে “ব্যঙজ্:” (ব্য করে) এইকপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । তাই 
এখানে “অভিহিতম্” এই অতীত কাপের প্রয়োগ করা হইল। শুন কতা 

কা 
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পৃথক্ ইহা! দেখান হইয়াছে । প্রসিদ্ধ প্রশ্থানের অতিরিক্ত ফোন মা্গে 
কাব্যত্ব থাকিতে পারে না”--ইহা! যে খল! হইয়াছে তাহাও ধুকতিযুক্ত 
নছে। কারণ তাহা যে শুধু লন: কাছে প্রসিদ্ধ তাহা নহে, 
লক্ষ্য বন্ত পরীক্ষিত হইলে দেখা যাইবে যে তাহাই সম্দয়ের 
হাদয়াছলাদকারী কাব্যতত্ব। ইহা ছাড়া আর যাহা রহিল তাহাকে 
চিপ্র বলা হয় ইহা! পরে দেখাইব। আরও যে বল! হইয়াছে-_যাহা 
কমনীয়তাকে অতিক্রম করে ন তাহা অলঙ্কারাদির অস্তভূর্ত হইঝে-_ 
তাহাও সমীচীন নহে? যে প্রস্থান শুধু বাচ্য ও বাচককে আশ্রয় 
করিয়াছে ব্যঙ্গ্য ও বাঞ্জকের সমাশ্রয়ী ধ্বনি কেমন করিয়া তাহার 

বাচ্য ও বাচকের চারুত্বের হেতু ভাহার (ধ্বনির) অঙ্গ, কারণ তাহা 

যে অঙ্গী হছা প্রতিপারদিত হইবে 
এই বিষয়ের পরিকর ল্লোক-_ 
যেহেভু ধ্বনি ব্যঙ্গ্য ও বাঞ্জকের সঙ্গে সম্পফ্চিত সেইজন্য কেমন 

করিয়া ভাহ। বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের অন্তভূ্ত হইবে? 

স্মেতি। "আত্মা-শবের ছার! হব” শব্দের ব্যাখ্যা করা হইল। নচৈতদিতি। 

ব্যঙ্জোর শ্রাধান্ত । “বৃদ্ধে। তত্বাবভানিস্তাং” ( যে বুদ্ধিতে তত্ব অবভাসিত হয়) 
--এই নীতিতে রসচর্বণ! বুদ্ধিতেই অখণও্ভাবে বিশ্রান্তিলাত করে। তাই 
ধফিও ইহা জানে বা চিত্তে বিকশিত হয় না তথাপি বিবেচক পণ্ডিতগণ 
কাবোর প্রাণ অন্থসন্ধান করিতে থাকিলে যখন দেখা যায় যেব্ঙ্গা অর্থ 

বাচ্যকেই অন্গ্রাণিত করিয়া অবস্থান করে তখন তাহা (ব্যঙ্গ) বাচোর 
উপকরণ হয় বলিয় অলঙ্কারের পর্যযায়ে পড়ে । ব্যঙ্জ্যের দ্বারা বাচ্য অলম্ক ত 

হয় বলিয়া বাচ্য হইতেই কাব্যের চমৎকৃতি লাভ হয়। যদিও শেষভাগে 
রলধ্বনি আছে তথাপি ম্ধ্যকক্ষায় নিবিষ্ট বলিয়া এই ব্যঙ্গ্য নিজে রসাভিমুখী 
হয় না বরং বাচা অর্থের সাহায্য না লইয়াও বাচ্যকেই সমৃদ্ধ করিতে 
প্রধাবিত হুয়। তাই ইহ! গুণীভূত ব্যঙ্গযত| বলিয়া কথিত হইয়াছে সমাসো” 
ক্তাবিতি। “যেখানে কোন উক্কিতে বর্ণনীয় বিষয়ে প্রযুক্ত বিশেষণের দ্বার 
অন্ত অর্থ প্রকাশিত হয় সংক্ষিপ্ত ভাবে অর্থাভিব্যক্তির জন্ত পণ্ডিতগণ তাহামৈ, 
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প্রশ্ন হইতে পারে, যেখানে প্রতীয়মান অর্থ বিশদভাবে প্রতীত হয়না 
তাহা ধ্বনির বিষয় না হইল।' কিন্তু যেখানে প্রতীয়মানের সুস্পষ্ট 

প্ররতীতি আছে- যেমন সমাসোক্তি, আক্ষেপ, অন্ুজনিমিত্ত প্রকারের 

বিশেষোক্তি, পধ্যায়োক্ত, অপহু,তি, দীপক ও সম্কর অলঙ্কারাদিতে 
-সেইথানে ধ্বনি অলঙ্কারের অন্তভূতি হইবে এইরূপ বলা যাইতে 
পারে। এই যুক্তি খগুন করিবার জন্য বল! হইয়াছে-_-উপসর্জনীকৃত 
স্বাথো” (নিজেকে এবং অর্থকে গৌণ করিয়। ) যেখানে অর্থ নিজেকে 
গৌণ করিয়া! অথবা শব্দ অভিধেয় অর্থকে গৌণ করিয়া অপর অর্থ 
প্রকাশ করে তাহাই ধ্বনি। ধ্বনি কেমন করিয়া গুণালঙ্কারের 
মধ্যে অন্তভূতি হইবে ? ব্যঙ্গ্য প্রাধান্তেই ধ্বনি । সমাসোক্তি প্রভৃতি 
অলঙ্কারে এই ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য নাই। সমাসোক্তির দৃষ্টাস্ত-_- 

সমাসোক্তি* আখ্যা দিয়াছেন।” এখানে চারিটি পদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে 

সমাসোক্তির লক্ষণ, ম্বরূপহেতু, নাম ও বুৎ্পত্তিগত অর্থ কথিত হইয়াছে । 
উপোঢরাগ :-সান্ধ্য অরুণিমা অথবা প্রেম যাহার ছ্বারা অবলদ্দিত। 

বিলোলাঃ--তারকা অর্থাৎ দ্যোতিগ্সাণ নক্ষত্র এবং নয়নের তারক! 
যেখানে চঞ্চল। তথ। অতি সন্বর প্রণয়াবেগের সহিত। গৃহীতম্-_ 

আভাসিত এবং চুম্বন করিতে আরস্ত করিয়া। নিশার মুখ--আরম্ত, 
মুখপদ্মও। যথেতি। শ্লীদ্ব গ্রহণেব দ্বারা, প্রণয়ারেগের জন্তও । তিমির-_ 

অন্ধকার ; ও অংশ্তক অর্থাৎ সুক্ষ কিরণজাল | ক্ধ্যরশ্মির দ্বারা বিবিধ বর্ণে 
অঙ্কিত তমোরাশি বা নীলজালিক1 এবং নবপরিণীত। প্রণয়নিপুণ! নায়িকার 

উপযোগী নীলাম্বর । রাগাৎ_ রক্তিম আভার জন্য ; সন্ধ্যাকৃত রক্তিমার জন্য ও 
প্রেমদূপ অন্থরাগের জন্ত | পুরোহপি- পূর্বদিকে ও সম্মুখে । গলিতং--প্রশাস্ধ, 
পতিত । তয়/রাত্রির দ্বারা। করণ কারকে তৃতীয়! । রাত্রি যেখানে 

কবণের উপায় সেইভাবে সমন্তুং অর্থাৎ মিশ্রিত । অথবা অন্ধকারের সহিত 

মিশ্রণ রাত্রির উপলক্ষণ ; উপলক্ষণে তৃতীয়া । ন লক্ষিতং_- ইহ যে রাজির 
আরম্ভ তাহা বোবা গেল না। তিমিরমিশ্রিত কিরণজাল দেখিয়াই 
বোঝা যায় যে রাত্রির আরন্ত হউবে, ম্ষুট আলোকে নহে । নাম্সিকাব 

সম্পর্কে এই গ্লোকে অন্গয় করিবার সময় কিন্তু “তয় এই শবকে কর্ভপদ 
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চন্দ্র রাগযুক্ত হইয়া তারকাবিলোল রাত্রির মুখ ব! সন্ধ্যাকে এমন 
ভাবে গ্রহণ করিল যে তাহার সম্মুখে যে অন্ধকারমিত্রিত নীলবসন 
পতিত হইল, রাগাতিশয্যে তাহ! চোখেই পড়িল না। 

বলিয়। ধরিতে হইবে । রাত্রি সম্পর্কে অন্ব় করিবার সময় 'লক্ষিতং -এর 

পরে অপি প্রয়োগ করিতে হইবে--“ন লক্ষিতং অপি" (ইহা লক্ষিতও 
হইল না)। এখানেও নায়ক পশ্চাৎ হইতে চুম্বনের উপক্রম করিলে সম্মুখে 
নীল বসনের পতন ( গলন ) এইরূপ অর্থ হইবে অথবা নায়ক সম্মুখে থাকিয়া 
সেইভাবে মুখ ধরিল এইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । তাই এখানে ব্যঙ্গোর 
প্রতীতি হইলেও তাহার প্রাধান্য হয় নাই। স্ৃতরাং নায়কের ব্যবহারের 

আরোপের জন্ত নিশা ও শশী শুঙ্গাবরসের বিভাববপত।1 পাইলেও নায়কের 
ব্যবহার তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করে বপিম্বা তাহারা অলঙ্কারই হইয়াছে। 

ক্থতরাং বিভাবত্বপ্রাপ্ত বাচ্য অর্থা২ নিশ। ও শশী-ইহাদের সৌন্দর্য্য 

হইতেই রল নিঃম্যন্দিত হইতেছে । কেহ বলেন, “তযা-তাহার বা নিশার 

কর্তৃক; ইহা কর্পদ। অচেতনের কর্তত্র হইতে পারে ন।। তাই এখানে 
শব্দের দ্বারাই নায়কোচিত ব্যবহার কল্পিত হইয়া অভিভিত হইয়াণে, প্রতীত 

হয়নাই। অতএব ইহ! সমাসোক্তি 1” যিনি এইরূপ বলেন তিনি শোকের 
ব্যাঙ্গযান্থগত অর্থ পবিত্যাগ কবিধাই এইরূপ বলেন। একদেশবিবর্তীতে 

এইরূপ রপক হইতে পারে, যেমন--খরৎকালই রাগহংসের দ্বারা সরোবরের 
নুপতিদিগকে অর্থাৎ পন্মগুলিকে বীঙ্গন কবিপ।” এখানে সমাসোক্তি হথ 
নাই, কারণ তুল্য বিশেষণের অতান রহিয়াছে। অন্ত কারণ এই যে, 

মাতে” _এই শবের দ্বারা অভিধাবাপাব শিবস্ত হইয়াছে । এই বিষষে 

বহু অবান্তর তর্কের অবতারণ। কবিয। লা নাই। নায়িকার নাকের প্রতি 

যে ব্যবহার তাহ! শিশতে সমারোপিত হইয়াছে , নায়কের নারিকার প্রতি 

যে ব্যবহার তাহ] চন্দ্রে সারোপিত হইয়াছে । এইরূপ ব্যাখ্যাতে স্ত্ীলিঙ্গ 

পুং লিঙ্গের একশেষের প্রসঙ্গ থাকে না। আক্ষেপ ইতি। বিশেষ অভিধানের 

ইচ্ছায় ইষ্ট বস্তর যে নিষেধের মত উক্তি তাহ।র নাম আক্ষেপ। বক্ষ্যমাণ ও 

উক্ত বিষয়ভেদে তাহ! ছুই প্রকারের । প্রথমের উদাহরণ -“আমি যদি তোমাকে 

ক্ষগগাত্জ ন। দেখিতে পাই তাহা হইলে উৎকষ্টিত হইয়। পড়ি। এই পর্যান্তই 
বঙ্গা থাক। এতদধিক অপ্রিপ্ম বলিয়া লাভ কি?” এখানে বক্ষ্যমাণ মরণ- 
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এই সকল দৃষ্টান্তে ব্যঙ্গ; বাচ্য় অনুগামী ; বাচ্যই প্রধানভাবে প্রভীত 
হয়। কারণ যে নিশা ও শনীতে নায়কনায়িকার. ব্যবহার আরোপিত 

হইতেছে তাহারাই বাক্যের অর্থভূত। রা 
আক্ষেপ অলঙ্কারেও বাচ্য অর্থ ব্ঙ্গাবিশেষকে আক্ষেপ করিলেও 

বাচ্য অর্থেরই চারুহ হইয়া থাকে। আক্ষেপোক্তির'বলেই বাক্যার্থের 
মধ্যে এ বাচ্য অর্থের চারুত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকে । সেইখানে বিশেষ 
কোন কথা অভিহিত করিবার উদ্দেস্তে যে নিষেধরূপ বাচ্যার্থ শব্দকে 
বিষয় নিবিদ্ধ হইপ্লাছে বলিয়া নিষেধাত্ক আক্ষেপ-অলঙ্কার । এই পর্য্য্তই 
থাক্* ( ইয়দস্ত )--এই বাক্যাংশ “আমি এখানে মরিতেছি।”--ইহা আক্ষিপ্ত 
করিয়৷ চারুত্বের হেতু হইয়াছে । তাই যাহা আক্ষিপ্ত হইবে (মরণ) তাহার 
দ্বারা আক্ষেপক (এই পর্যন্তই থাক্) অঙঙ্কত হইতেছে; আক্ষেপকই 
প্রধান। যেখানে বিষয় উক্ত হইয়াছে সেইরূপ আক্ষেপোক্তির দৃষ্টান্ত আমারই 
লিখিত এই শ্লোকে পাওয়া যাইবে-_ “ওহে পান্থ তুমি কি অস্থানেই পতিত 
হইয়াছ ? “আমি যেরূপ তৃষিত আমার পক্ষে মন্ত কি গতি আছে? সেই 

খলঘতি আমার নিকট হইতে জল গোপন করিতেছে ।” “তোমার তৃষ্ণা 

অস্থানে উপনত হইয়াছে এবং তাহ! অসময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি তাহারই 
উপরে ক্রোধ কর। ওহে, মরুপথের মহিম। তে' ভ্রিজগতে প্রসিদ্ধ” 

কোন ভৃত্য কোন ধনীলোকের সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু 

পাওয়া যাইবে-_কেনই বা! পাওয়া যাইবে না--এইক্প প্রত্যাশ। হৃদয়ে পোষণ 

করিলে, অন্ত কোন ব্যক্তি এই আক্ষেপোক্তির দ্বারা তাহাকে সতর্ক 
করিতেছে! অসংপুরুষের সেবা হইতে যে বিফলতার উদ্ভব হয় এবং 
তজ্জনিত যে উদ্বেগের কৃষ্টি হয় তাহা এখানে বাচ্য। এই উদ্বেগ 
যাহাতে না হম্ম এইবপ নিষেধাম্মরক আক্ষেপের দ্বার বাচ্যই শান্ত রসের 
স্বায়ী ভাব নির্বেদের বিভাব হইয়া চমংকৃতি দান করিতেছে। 

স্থতরাং ইহা নিষেধাত্বক আক্ষেপোক্তি। বামন বলিয়াছেন, “উপমানের 

আক্ষেপই (নিষেধ) আক্ষেপ। অর্থাৎ চন্জাদি উপমানবস্তর আক্ষেপ!» 
এ থাকিলে তোমার আর কৃতিত্ব কি? যেমন, “ইহার সুন্দর মুখের কাছে 
পুরচিজের প্রয্বোজনীয়তা, কি? হ্খন সৌন্দধ্যের আধার তাহার-চোখই আছে 
তখন নীলপন্ষে কি হইবে? তাহার অধর, বর্তমান থাকিতে কোমনলক্কানি 



৫৪ ধ্যন্তালোক 

আঙ্রঞ্জংকরে তাহা ব্যঙ্গাবিশেষকে আগ্ষিপ্ত করিয়া মুখ কাব্যশরীর 
হইয়া ঈদ্ভীয়। ক4,74র্ উৎবর্ধলাইতর জন্যই বাচ্য ও 
ব্যঙ্গের অধ্য"ধাকটি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয়। যথা-_- 

“সন্ধ্যা অন্ুবাগবতী, দিবসও তাহার সম্পূথে উপস্থিত । কিন্ত 
অহো, দৈবের কিরূপ গতি যে তবুও মিলন হইল না।” 

এখানে ব্যঙ্গযের প্রভীতি থাকা সত্বেও বাচ্যার্থের চারুত্বই উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে । তাই তাহারই প্রাধান্য বিবক্ষিত হইয়াছে । 

কিনলযের সার্থকতা কি? ক্ত্রিকার্যে পুনরুক্ততে অর্থাৎ যে বন্ধ আছে 

তাহার পুননিশ্দাণে বিধাতার কি পরমাশ্চ্্য উৎসাহ ?” এখানে উপমার্থ 
বাঙ্গ্য হইলেও তাহা বাচা অর্থকেই সমৃদ্ধ করে। স্থতরাং “তাহার সার্থকতা 

কি ?__-এই নিরাকরণরূপ আক্ষেপোক্তি এখানে বাচ্য হুইয়াই চমতকৃতির 

কারণ হইয়াছে । এমনও বলা যাইতে পারে যে আক্ষেপ অলঙ্কার তাহাকেই 
বলে যেখানে উপমানের আক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ বাক্যের সামর্থ হইতে 

তাহার অন্তিত্ব আকর্ষণ করিয়া লইয়! বুঝিতে হয় । যেমন, “পাতুবর্ণ পয়োধরে 
বা মেঘে আর্জ নখক্ষতাভ ইন্ধন বহন করিম! শরৎ সকলস্ক চন্দ্রের প্রসন্নতা' 

সম্পাদন করিল এবং সুর্যেযের উত্তাপ বুদ্ধি করিল।” কিন্তু এখানে উপমান- 

স্বরূপ ঈধ্যাকলুষিত অন্য নায়কের কথা আক্ষিপ্ত হইলেও তাহা বাচ্যার্থকেই 

অলম্কত করিতেছে । অতএব ইহা সমাসোক্তিই। তাই বলিতেছেন-__ 

চারুত্বোৎকর্ষেতি । এখনই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে । আক্ষেপের 
ষে প্রমেয় এই ক্লোকে তাহার সমর্থন অসমাপ্ত রহিয়াছে । তাই এই 
উদাছরণকেও সমাসোক্তির দৃষ্টান্তস্থচক শ্লোক বলিয়া পাঠ কর! হইয়াছে। 
অহ! দৈবগতিরিতি । গুরুজনের অধীনতার জন্ত মিলন হয় নাই। 
তক্কৈব। বাচোয়ই । বামনের মতে ইহা আক্ষেপ এবং ভামহের মতে 

ই! সবাসেোক্তি। এই কথ| মনে করিনা! গ্রন্থকার আক্ষেপ ও সমাসোক্তির এক 
উদাহপসণেরই অবতারণা করিয়াছেন। ইহা সমাসোক্তিই হউক অথবা 
আক্ষেপই হউক--তাহাতে আমাদের কি? অলঙ্কারের মধে) ব্য বাচ্যবিষয়ে 
গৌণ হইয়া থাকে আমরা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই । এই গ্রন্থে আমাদের 

গুরুধর্থৃ এই খআভিপ্রায়ই 'নিরপিত হইয়াছে । 
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আবাক্ যেমন দীপক ও অপরু.তি অলঙ্কারের উপমা ব্যক্ষয হইয়া 
গ্রতীত হইলেও তাহা প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় না এবং তজ্জন্ 
তাহাদের উপমা বলিয়া নামকরণও হয় না, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে 
হইবে। বিশেষোক্তি অলঙ্কারে নিমিত্ত বলা না হইলেও _-যেমন, 

“বন্ধুগণ কতক আহত হইয়াও পথিক নিদ্রা ভাগ করিযাও এবং 
যাইবার মনন করিয়াও “আসিতেছি' এই বলিয়া আলম্ত শিথিল 
করিতেছেন ।” 

এখানে প্রসঙ্গের বলে ব্যঙ্গ্যের শুধু প্রতীতি হইতেছে । তাহার 

এইভাবে প্রাধান্তবিবক্ষাসম্পর্কিত দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর প্রাধান্তের দ্বারাই 
নামকরণ কর! হয় ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন । এই দৃষ্টান্ত নিজের 
কাছে এবং অপর সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ--যথা চেভি । উপমায়া ইতি । 
উপমান-উপমেয় ভাবের ইহাই অর্থ। তয়েতি--উপমার দ্বারা। দীপক 

অলঙ্কারের উদাহরণে ক্রিয়া আদি, মধা ও অস্তে থাকিতে পারে এবং এই 
নিয়মাঙ্গসাবে তাধা তিন প্রকারের হইতে পারে ।” ইহাই লক্ষণ। যেমন--- 

“শীণবিদ্ধ মণি, অস্ত্রাহতসমরবিজয়ী বীর, কলাশেষে চন্ত্র, রমণশ্রাস্তা তরুণী 
রমণী, মদক্ষীণ হস্তী, শরংকালের সক্কৃচিত তীরবিশিষ্ট সরোবর, অধিজনের 

প্রার্থনা মিটাইবার পর বিনষ্র-বৈভব দাতা__ইহারা নিজেদের শীর্ণতার মধ্যেই 
শোভা পাইয়! থাকে 1” এখানে দীপক অলঙ্কারের গুণেই চাকুত্ব লাভ হইয়া 
থাকে | “যেখানে অভীষ্টবস্তর অপহৃব বা আচ্ছাদন হয় এবং উপম1 কথক্চিং 
অন্তভূতি হয় তাহার নাম অপত্ৃ,তি-অলঙ্কার।” এখানে অপক্কতির দ্বারাই 
শোভা হইয়া থাকে । যেমন _*এই মুহ্মুছ রব তো মদযুখর তৃঙ্গদলের নহে 
ই কন্দর্পের আকরুয্তমাণ ধনুর শক |” এইভাবে আক্ষেপের বিচার করি 
পূর্ব্বোকত অলঙ্কারসমূহের ক্রমান্থসারে অন্ত প্রমেয়ের কথা বলিতেছেন-- 
অন্থক্তনিমিত্তায়ামিতি । “সেই অলসঙ্কারই বিশেষোক্তি যেখানে বিশে 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিবার জন্য একটি গুণের উল্লেখ কর! হয় যদিও সেইখাত 
আর একটি গুণের অভাব থাকে ।* যেমন--তভিনি কুহ্মামুধ হইলেও একা 

তিনটি জগৎ জয় করিতেছেন। শঙ্কু তাহার সমস্ত দেহ হরণ করিলেও তীহা' 
শক্তি হরণ করেন নাই 1” এখানে নিমিত্ত বা কারণ চিন্তা করা ধায় না. 



৫৬ ধ্বঙ্কালেক, 

প্রতীতির জন্ত একটুও কাব্যসৌন্দর্ধ্য নিষ্পন্ল হইতেছে না; তজ্জন্য 
তাহার প্রাধান্য হইতেছে ন।। পর্ধযায়োক্ত অলঞ্কারেও যদি ব্যঙ্গ্য 
প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনির অস্তভূত 
হক, কিন্তু ধবনি তাহার অন্তভূত হইবে না; যেহেতু পরে প্রতি- 
পাদন করিবার ইচ্ছা আছে যে ধ্বনির বিষয় বন্ুবিস্তারিত, তাহা 
অঙ্গী। আবার ভামহ পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারের যে উদাহরণ দিয়াছেন 

সেই জাতীয় কাব্যে ব্যক্ষেরই প্রাধান্য নাই। কাবণ সেই সকল 

তাই এখানে ব্যঙ্গোব অস্তিত্ব থাকিতে পাবে না। যেখানে নিমিত্ত কথিত 

হইয়াছে সেইখানেও অথথ বন্বব স্বভাবমাত্রে পয্যবসিত হইযাছে বলিঘ। 
ব্যঙ্গ্যেব অস্তিত্ব আশঙ্কা কবা যায ন।। যেমন--“কপুুবেব মত দগ্ধ হইলে ও 
যিনি প্রত্যোকেব মধ্যে শক্তিষান্ সেই অবাবিতবীধ্য কৃম্থমেধ দেবতাকে 

নমন্কাব।” এইভাবে ছুই প্রকাবেব বিশেষোক্তিতে ব্যঙ্গোব অস্তিত্ব খগুন 

করিয়া তৃতীয় প্রকাবেব আশঙ্কা কবিতেছেন-_অস্ধুক্রশ্মিভাষামপীতি । 
ব্ঙ্গযস্তেতি । তট্টোস্ভট বলিতেছেন যে পথিক বে সঙ্কোচ তাগ কবিতেছে 

না শীতকালীন কাতবতা তাহাব কাবণ ব। নিমিত্ত । সেই মত উদ্দেগ্য 

কবিয়াই গ্রন্থকার বলিতেছেন-_তাহা হইলে এখানে তে! কোন চাক বা 

কাব্যসৌন্দধ্য পাওঘা গেল না। এন্যান্ত বসিকেব। কল্পন। কবিঘাছেন, “প্রণধিনী 

আসিমা! পড়ায় যাণ্য। অপেন্দ। সহজতব উপায মনে কবিষ| নি 

যাওয়ার ভাব করিয়। সঙ্থোচ শিথিল কবিতেছে নী1” যদি ইন্বাকেই নিষিত্ত 

মনে করা যায় তাহা হইলে ইহাবে ও আলঙ্কাবিকেবা কান্যসৌন্দয্যেব হ্ছেতু 
মনে করেন নাই । ন শিখিলয়তি--এবস্িধ বিশেমোক্তিভাগই অভিব্যগ্যমান 

নিমিত্তের দ্বাবা অলঙ্কত হইযা চাকতেব হেতু হইযাছে। নচেৎ বিশেষোক্তি 

অলঙ্কারই হইবে না। এইভাবে এই শ্লোকেব উচয অর্থ গ্রহণ কবিঘাই 

গ্রন্থকার সাধারণভাবে তাহাব মত বলিষ। ইন্ভান পপ নিবপণ কবিয়াছেন। 

শুধু ভট্রোন্তটের অভিপ্রাগ গ্রহণ কবিষ। স্বীয় মতা নদ্দেশ করিতেছেন না । 

পর্ধ্যায়োক্তেইগীতি । “যেখানে ব্যঞ্ন। ছাঁডাই বাচ্যবাচক ব্যাপাবের দ্বাবা 
অর্থ অভিছিত হয় সেই সাধারণ]তিরিক্ত অর্থ প্রকাশের নাম পধ্যায়োক্ত |” 

ইহাই লঙ্গণ। যেমন “যে ভার্গব (পবশুবাম) “ক্রছেদন কবিতে দুঢসন্ষর 



প্রথম ভঙ্গ্যোত $৭ 

অথচ বিপথগামী তাহাকে এই ধন্ছুর দ্বারা ধন্বোপদেশ দেওয়। হইতেছে ।” 

তীম্মের প্রতাপ তৃগুপুত্র পরশুরামের প্রভাব অভিভবকারী--যদিও ইহাই 
এখানে প্রতীত হইতেছে তথাপি সেই প্রতাপের সাহায্যে ধর্মপথ নির্দিষ্ট 
হইল ইহা অভিহিত হুইয়াই কাব্যার্থকে অলঙ্কত করিতেছে । স্তরাং 
পধ্যায়েণ-_প্রকারাস্তরের দ্বারা, অবগমাত্্না_-অবগমাত্মক বঙ্গের দ্বারা 

উপলক্ষিত হুইয়া যাহা! অভিহিত হইতেছে সেই অভিধ্রমান অর্থই উক্ত 

হইয়া 'পধ্যায়োক্ত" এই অভিধাপদবাচ্য হুইতেছে- ইহাই লক্ষণবাক্য, 
পর্ধযায়োক্ত হইল লক্ষ্য। ইহ! অর্থালঙ্কার শ্রেণীভূক্ত-_ইহাই সাধারণ লক্ষণ; 

ইহা অর্বত্র প্রযোজ্য । সংজ্ঞার 'অভিধীয়তে'-শব্দের জোর করিয়। যদ্দি 

এহরূপ ব্যাখা করা হয় যে *অভিধীয়তে বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে 
“প্রধানভাবে প্রতীত হয়” এবং উদাহরণ হিসাবে যদি “ভম ধশ্মিঅ” (পৃঃ ২২) 

ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে ইহা অলঙ্কার বলিয়া 

নিশপন্ন হইতে পারে না, কারণ প্রধানভাবে প্রতীত হইলে ইহা আপনাতে 

আপনি পধ্যবসিত হইয়া যায়। অতএব এইভাবে ব্যাখা করিলে ইহাকে 

অলঙ্কার বলিয়া গণন। কর। যাইবে না এবং শুধু যে ইহার প্রসিদ্ধ 
স্বভাবই পরিত্যক্ত হইবে তাহা! নহে, ইহার অন্যান্য 'প্রভেদও কর্পন। 
করিতে হইবে । তাই বলিতেছেন--যদি প্রাধান্তেনেতি । ধ্বনাবিতি। 

আম্মার মণ্যে অন্তর্ভৃত হইলে ইহ! আত্মাই হইল, ইহা আর অলঙ্কার 
হইবেনা। তত্রেতি। যাহ! অলঙ্কার বলিয়া বিবক্ষিত হয় ধ্বনি তাহার 

অন্তভূর্তি হয় ন।; আমর! তাহাকে ধ্বনি বলি নাই। ধ্বনি হইল মহা- 
বিষয়বিশিষ্ট , তাহা সর্বত্র আছে বলিয়া ব্যাপক এবং সমস্ত গণালঙ্কারাদি 

অংশে অধিষ্ঠান করে বলিয়া ইহা অঙ্গী। অন্ত অর্থাৎ রমণীর অলঙ্কারের 
মতই কাব্যালঙ্কার ব্যাপক হয়না । তাহা অঙ্গীও নহে, যেহেতু তাহা 
অলঙ্কার্ধ্য বিষয়ের অধীন । যদি স্বীকার কর! হয় ষে তাহার মধ্যে ব্যাপকত্ব ও 
অপ্িত্ব আছে এবং যদ্দি ভাহার অলঙ্কারতা পরিত্যক্ত হয় তাহ! হইলে 
আমাদের মতই অবলঘ্িত হইল । ইহা সত্য নহে যে প্রাচীন আলঙ্কারিকের। 
এই সমস্তই দেখিয়াছেন এবং আমর! কেবল ইহা উন্মীলিত করিতেছি; 

ইহা দেখাইতেছেন--ন পুনরিতি । ভামহু পর্্যায়োকের স্বরূপ সম্পর্কে 
য্ক্দপ অভিমত পোষণ করিয়াছেন তিনি সেইকপ উদাহরণ দিয়।ই স্বীয় মত 
দেখাইয়াছেন | সেইখালেও ব্যঙ্গোর শ্রাধান্ত নাই, কারণ তাহা চাকত্বের 
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হেতু নহে। অতএব তীহার অনুসরণ করিয়। তাহার দেওয়া উদাহরণের 

স্যায় যদি অন্য উদ্াহরণও কল্পনা করা যায় সেইখানেও ব্যঙ্গোর প্রাধান্ত কিছুতেই 
হইবে না__ ইহাই যুক্তিযুক্ত | কিন্ত যদি সেই উদ্দাহরণ অগ্রাঙ্ন করিয়া কেহ 
“ভম ধশ্মিঅ” (পৃঃ ২২) ইত্যাদি লোকের উল্লেখ করেন তাহা হইলে আমাদের 
যতাহছুসারেই করা হইবে । শাস্ত্র অবলম্বন ন। করিয়া যখারীতি তাহার অর্থ 
আবণ না করিয়' অভিমানের পোষকতা কবা অনার্যজনোচিত । এ্রঁতি- 

হাসিকেনা বলিয়াছেন, সত্য কথা শ্রবণ কবিয়া যে তাহ! অবজ্ঞার সহিত 
আচ্ছাদিত করে সে নরকের কামনা করে। ভামহ বলিয়াছেন, “ 

অন্ন বেদাধ্যায়ী পঞ্ডিতেরা ভোজন করেন না গৃহে বা বাছিবে আমবা 

সেইরূপ অন্ন খাইনা।” ইহা! ভগবান্ বাক্থুদেবেব উক্তি, পর্যায়োক্তির 
খাবা বিষদান নিষেধ +বিতেছেন , কাবণ তিনিই (ভামহই) বলিয়!ছেন, 

“ইহা বিষদাননিবৃত্তির জন্ত।' এই বিষদাননিষেধরূপ বাঙ্গ্যার্থেব এমন 
কোন চারুত্ব নাই থে ইহাকে প্রধান বলিয়া গ্রহণ কব! হইবে এই আশঙ্কা কবা 
যাইতে পারে। বরঞ্চ বিপ্রেব ভোজনব্যতিরেকে যে অন্ন ভোজন কবা 
হইবে না--ইহাই সেই বাঙ্গোের দ্বাবা পরিপুষ্ট হইয়া পধ্যায়োক্ত অলঙ্কাব 
হইয়া প্রাসঙ্গিক ভোজনার্থকে অলঙ্কত করিতেছে । ইহাব বিষশূন্য ভোজন 
হউক--ইহাই বিবক্ষার বিষয় নহে, তাই ইহ পর্যযায়োক্ত অলঙ্কারই এখং 

ইহাই প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অভিমত--ইহাই তাপয্য। অপত্ু,তিদীপ- 
কয়োরিতি । ইহা পূর্বেই নির্ণাত হইয়াছে । অতএব বলিতেছেন-_ 
প্রসিদ্ধমিতি। প্রতীত, প্রতিষ্ঠা করান হইয়াছে এবং প্রামাণিকও--ইহাই 
অর্থ। পুর্বে প্রশ্ন ছিল, ইছ। ব্যঙ্গ উপম। নামে কখিত হইবে কি না? যখন 
তাহ! হয়না তখন সেই নিয়মাহুসারে গৃষ্টান্ত দিয়া বলা হইলেও বক্তব্যকে 
সম্পূর্ণ করিয়! গ্রন্থযোজনার জন্য পুনরায় বল! হুইল, “প্রাধান্যের অভাবের 
জন্য বাঙ্গয ধ্বনি হইল না।” যদ্দিও বিতর্কের প্রকারভেদ আছে তাহ। 

হইলেও বন্ত একই । উপমারই ব্াঙ্গাত্ব হয় বলিয়া ধ্বনিখ্ের আশঙ্কা কর! 
যাইতে পারিত। দ্রীপকের সঙ্গে উপমার সর্ধবর সম্পর্ক নাই” ইহা যে 
বিবরণকার বনু উদ্দাহরণপ্রপঞ্চের দ্বার বিচার করিগাছেন তাহা অন্ছপঘোগী, 
সারহ্ীন এবং সহজে খগ্ডনযোগ্য | যেমন--মদ প্রীতির, গ্রীতি মানভঙ্গুর 
কামলাঙপসার, কামলালনা প্রিষ়্াসঙ্গমোৎকঠার, প্রিয়াসঙ্গমোৎকণ্ঠা মনের অসন্ধ 

শোকের জনক |” এখানে উ্নরোত্তর জনাত্বভাব থাকিলেও উপমান-উপমের* 
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স্থানে বাচ্য গৌণ হুইয়া বিবক্ষিত হয় লাই। অপ্ু,তিও দীপক 
অলঙ্কারেও যে বাচ্যের প্রাধান্য থাকে এবং ব্যঙ্গ্য তাহার অনুযায়ী 
হয় ইহা সুপ্রসিদ্ধই । সঙ্কর অলঙ্কারেও যেখানে একটি অলঙ্কার অন্য 
একটি অঙঙ্কারের ছায়! গ্রহণ করে অর্থাৎ পোষকতা৷ করে সেইখানেও 

ব্ঙ্গ্য প্রধানভাবে বিবক্ষিত হয় না বলিয়া তাহা ধ্রনির বিষয় হয় 

না। ছ্ই অলঙ্কারের সমান সম্ভাবনা হহলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য 
অর্থের সমান প্রাধান্য হইয়া থাকে । আবার সেখানে বাচ্যকে 

গৌণ করিয়া যদি ব্যঙ্গ্য অবস্থান করে তাহা হইলে তাহাও ধ্বনির 
বিষয় হউকৃ। কিন্তু তাহাই যে একমাত্র ধবনি এমন কথ বলিতে পারা 
যায় না। 

ভাব সহজেই কল্পনা করা যায়। ক্রমিক সন্বন্কেও যে উপমান-উপমেয়ভাব নাই 
তাহ! নহে । যেমন--রামের ন]ায় দশরথ, দশরথের ন্যায় রখুও রঘঘুর ন্যায় 

অজ, অজেব ন্যায় দিলীপবংশ ছিল! ইহা রামেরই বিচিত্র কীর্তি ।” এখানে 
উপমান-উপমেয়ভাব হইবেই। ম্ুতরাং ক্রমিকত্ব বা সমগ্রাকরশিকত্ব 

উপমাকে নিরোধ করিবে--এইরপ কি ভয় আছে? তাই আর গর্দভীহুগ্ধ 
দোহনের অনুকরণ করিয়। লাভ নাই । সঙ্করালগ্কারোহপীতি। “ছুইটি বিরুদ্ধ 
অলঙ্কারের উল্লেখ কর! হইলে এবং উভয়ের সমভাবে বর্তমানত্ব অসম্ভব হইলে 

যেকোন একটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান যুক্তি থাকিলে তাহাকে সঙ্কর 

অলঙ্কার বলা হয়।”--ইহ1 একপ্রকারের লক্ষণ । যেমন মদীয় ক্লোকেই-- 

"এই রমণী চন্দ্রবদনা, অপিতপদ্মনয়না , ইহার দস্তপংক্তি শ্বেত কুন্দগুশের 
ন্যায়। আকাশ, জল ও স্থলে যে সকল মনোহারী বস্ত আছে বিধি ইহাকে 
তাহাদেরই আঞ্ারে স্থি করিয়াছেন।” এখানে চক্রই ইহার যুখ অথবা 
তন্বং ইহার মুখ এইভাবে রূপক ও উপমা! উভয়ের উল্লেখ হইতে 
পারে এবৎ যুগপৎ ইছাদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং কোন একটি 
পক্ষ ত্যাগ বা গ্রহণের নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় সম্কর অলঙ্কারের সপ্তাবন। 

হইয়াছে । বাঙ্গাত্ব ও বাচাতার নিশ্চপ্নতা না থাকায় এখানে ধ্বনির সষ্ভাবন। 
কোথায়? সক্কর অলঙ্কারের যে খ্বিতীয় প্রভেদ যেখানে শষালস্কারের ও 
অর্ধালস্কারের একাপ্রয়ে মিশ্রণ হয় সেইখানেও প্রতীয়মানের আশঙ্কা কোথা? 
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যেমন--“যে ম্মরসদৃশ প্রিপ্নকে. আলিঙ্ন দান করিয়া, তুমি মনোরঞ্জন.করিয়! 
থাক তাহার কথা স্মরণ কর।* এখানে যমক ও উপমা. উভয়ই আছে। 
তৃতীয় প্রকারে যেখানে এক বাক্যাংশে একাধিক অর্থালঙ্কার রহিয়াছে 
সেইখানেও ছুইই সমান বলিয়া কাহার ব্যঙ্গাতা হইবে? যেমন-_+সৃষ্য 
অন্ত গেলে পর দিনও যেন ক্লান্ত হইয়া তমোগুহায় প্রবেশ করে, 
যেহেতু ইহাদের উদয় ও অস্তগমন সমভাঁবাপন্ন।” এখানে প্রভূর বিপত্তিতে 
তৎসমুচিত ব্রতগ্রহণে আগ্রহান্থিত ভূত্যের বর্ণনরূপ একদেশবিবর্তী রূপক 
দেখান হইতেছে । “ইব+-শবের দ্বার! উতৎপ্রেক্ষা কথিত হইয়াছে । স্থৃতরাং 
এই ছুই প্রকারের অলঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে । “একবাক্যে শব্দার্থাশ্রয়ী 
একাধিক অলঙ্কার থাকিলে সেই এক বাক]াংশে এ্রবেশের জন্ত ইহাকে সঙ্কর 

অলঙ্কার নামে অভিহিত করা] হয়।” যেখানে অলঙ্কারদের মধ্যে অস্কুগ্রাহক 

ও অন্গ্রাহভাব আছে তাহাই সন্কর অলঙ্কারের চতুর্থ প্রভেদ। যেমন-_ 
"সেই আয়তলোচনার বাঘুকম্পিত নীলপদ্মের মত অধীর দৃষ্টি-_ইহ1! কি তিনি 
ছরিণীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন না হবিণীরা তাহার নিকট হইতে 
গ্রহণ করিয়াছে?” যদিও হরিণীর দৃষ্টির সঙ্গে তাহার দুর উপম। এখানে 

ব্ঙ্গা, তখাপি তাহা বাঢ্য সন্দেহ অলঙ্কারের অস্থা্থানের কারণ হইয়াছে 
বলিয়া তাহা অন্ুগ্রাহক এবং গৌণ। সন্দেহ অলঙ্গার অন্গ্রাহ্য বলিয়াই 
তাহার মধ্যেই অন্ুগ্রাহিকা উপমার অবসান হইয়াছে । তাই কথিত 

হইয়াছে-_যেখানে অলঙ্কারগুলি পরস্পরের উপকারক হইয়া থাকে এবং কোন 
একটি স্বাতন্ত্রলাভ কারতেপারে না তাহাই সঙ্কর। তাই বলিতেছেন-- 
যদালঙ্কার ইত্যাদি । এই ভাবে চতৃর্থ প্রকারের সঙ্কর অলঙ্কারেও ধ্বনির 
সম্ভাবনা! নিরাকৃত হইল। মধাম ছুই প্রকারে বালের সম্ভাৰনাই নাই 

এই কথ পূর্বেই বল। ঈইয়াছে । 'শশিবদনা' ইত্যাদি ধাহার উদাহরণ সেই 
প্রথম প্রভেদে ধ্বনির পস্ভাবন1! কথ%িৎ আছে এই জাশস্কা করিয়া তাহার 

নিরাকরণ করিতেছেন--অলঙ্কারনয়েতি | সমমিতি । দুইই সমানভাবে 

প্রধান হইয়া দোছুল্যমান হয় বলিয়1। কিন্তু প্রশ্ন এই £--যেখানে ব্যঙ্গ্যই 
প্রধান বলিয়া প্রতিভাত হয় সেইখানে কি করিব? যেমন-_“খলমত্রর! 

গুণের অন্থরাগী হয় না। ৬।হারা কেবল প্রসিদ্ধ বন্তর* শরণাপছ হয়) 
তাই চঙ্জকান্তমণি চন্দ্র দেখিয়া বিগলিত হয় কিন্ত আমার প্রিয়ার দুখ 
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পর্ধযায়োক্ত অলঙ্কার সম্পর্কে যে যুক্তি প্রদর্গিত হইয়াছে এখানেও 
তাহাই প্রযোজ্য । অধিকন্ত সঙ্কর অলঙ্কারের সকল প্রভেদে সন্ক- 
রোক্তিই ধ্বনির সম্ভাবনার নিরাকরণ করে । অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কারেও 
যেখানে বাচ্য অপ্রাসঙ্গিক ও প্রতীয়মান প্রাসঙ্গিকের মধ্যে সামান্ত- 
বিশেষ বা নিমিত্তনিমিত্তী ভাবযুক্ত সম্বন্ধ থাকে না! সেইখানে বাচ্য ও 
প্রতীয়মানের সমান প্রাধান্য থাকে। যেখানে অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তি 
হইতেছে এবং ব্যতিরেক ও অপহৃ,তি বাঙ্গ্য হুইয়া প্রাধান্য পাইতেছে ; 
এইজন্ত আশঙ্কা! করিতেছেন-_-অথেতি । তাহার উত্তর-_তদা সোহগীতি। 
ইহা সঙ্কর অলঙ্কারই হয় না বরং অলঙ্কারধ্বনিনামক 
ধ্বনির দ্বিতীয় প্রভেদ হইয়া থাকে। পধ্যায়োক্ত অলঙ্কারপ্রসঙ্গে যাহা 
নিরূপিত হইয়াছে এখানে তাহার সবই অন্থসরণ করিতে হইবে । অতঃপর 
সম্কর অলঙ্কারের সকল প্রভেদে ধ্বনিসস্ভাবনা নিরাকরণ করিবার জন্য একটি 
সাধারণ প্রকার বলিতেছেন--অপি চেতি। প্কচিদপি সঙ্করালস্কারে ৮চ*-.. 
এইবূপ যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ সকল প্রভেদে । সন্কীর্ণতার অর্থই 
মিশ্রত্ব অর্থাৎ আত্যস্তিক সংশ্লিষ্টতা ; সেইখানে একের প্রাধান্য কোথায়? 
যেমন ছুধ ও জলের একক্র মিশ্রণ হইলে একের প্রাধান্ত নির্দেশ করা যায় না। 
“প্রসঙ্গ হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তর যে বর্ণন তাহার নাম অপ্রস্তত 

শংসা এবং তাহ] তিনপ্রকারের বলিয়। কীন্তিত হইয়াছে ।” অপ্রস্বতের বা 
অপ্রাসঙ্গিকের বর্ণনা যে প্রস্তুত বা প্রাসঙ্গিককে আক্ষিপ্ত করে তাহ তিনভাবে 
হইতে পারে-_সামান্তবিশেষভাবে নিমিত্তনিমিত্ীভাবে এবং সারূপ্য হইতে । 

ইহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রভেদে প্রস্তুত এবং অপ্রস্ততের প্রাধান্য তুলাই, এই 

গ্স্তাবনাই করিতেছেন--“অপ্রস্তত” ইত্যাদিতে আরম্ভ এবং 'প্রাধান্তম্ঃ এই- 
থানে শেষ। সামান্তবিশেষ ভাবেরও ছুই রকমের গতি-_-শব্দের দ্বারা 
অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ ( সামান্ত ) উক্তি করা হইয়া! থাকে; কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিশেষ 
কথ ব্যক্ত হইয়া থাকে--ইহা এক প্রকার । যেমন--“অহো ! সংসারের 

নিষ্টরতাঃ অহে।! বিপদের দৌরাত্ম্য ; অহো1! স্বতাব-ক্র.র বিধির দুরস্ত গতি।* 
এখানে বদি দৈবের প্রাধাস্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়াও সাধারণভাবে বর্ণনার বিষয় 

হইতেছে তথাপি কোন বিশেষ বস্তর বিনাশই প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক 
সাধারণ বক্তব্য হার মধ্যে পর্যবসিত হইতেছে । বিশেষাংশ ও সাধারণের 
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অভিহিত হইতে থাকে এবং তাহার সঙ্গে প্রাসিক প্রতীয়মান বিশেষ 
উক্তির সম্বন্ধ থাকে সেইখানে বিশেষেরপ্রতীতি, থাকিজেও “সাধারণের 

সঙ্গে তাহার অবিনাভাবের (একাত্মতার) জন্য সাধারণ উক্তিরই প্রাধান্য 

হইয়া থাকে । আবার যখন বিশেষ উক্তি সাধারণ উক্তিতে পর্য্যবসিত হয় 

মধ্যে ব্যাপ্তিস্বদ্ধ থাকায় যে বিশেষ অংশ ব্যঙ্গা তাহার ন্যায় বাচা সাধাবণ 

মন্তব্যেরও প্রাধান্য রহিয়াছে । সাধাবণ ও বিশেষের যুগপৎ প্রাধান্য যুক্তি- 

বিরুদ্ধ নহে । যখন অপ্রাসঙ্গিক বিশেষ উক্তি প্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তিকে 

আক্ষিপ্ত করিয়া দেয় তখন দ্বিতীয় প্রকারের অপ্রস্ততগ্রশংসার দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। যেমন--প্রথমে শোন £__সেই মূর্খ পল্পপত্রে পতিত জলকণাকে মুক্তা 
বলিঘ! ভ্রম করিয়াছিল । তাহার পক্ষে এই আর বেশী কি? আমরা আরও 

বলিতেছি শোন। অঙ্গুলীর অগ্রের ছ্বার। অল্প নাড়াচাড়া করায় তাহা ধীরে 

ধীরে বিলীন হইয়! গেলে সে “হায় হায়” করিয়া অনুদিন শোক করিয়। নিজ্ঞা 

যাইতে পারিতেছে ন11” এখানে অস্থানে মছত্ব-সস্ভাবনা-এই সাধারণ 
উক্তি প্রাসঙ্গিক । জলবিদ্দুতে মণির সম্ভাবনা! বিশেষরূপে বাচ্য এবং তাহ। 

অপ্রাসঙ্গিক । সেইখানেও সাধারণ ও বিশেষের যুগপৎ প্রীধান্ত পরম্পরবিরুদ্ধ 
নহে ইহাই বলা হইল। ঘ্বিভেদবিশিষ্ট হইলেও একই প্রকারের অপ্রস্তত- 
প্রশংসার বিচার এইভাবে কর। হইল-_“যদ। তাবৎ” ইত্যার্দিতে আরম্ভ এবং 

“বিশেষস্তাপি প্রাধান্তং”-অংশে শেষ | এই যুক্তিই বিস্তারিত করিলে নিমিত্ব- 
নৈমিত্তিকভাবে প্রযুক্ত হইবে এবং সেইথানেও যে ছুই প্রকারের অলঙ্কার 

পাওয়া যাইবে ভাহা দেখাইতেছেন--নিমিত্তেতি । কখনও কখনও নিমিত্ত 

অপ্রাসঙ্গিক হইয়া অভিধীযমান প্রাসঙ্গিক নৈমিত্তিককে আক্ষিপ্ত করে। 

যেমন--“ষাহার। অভ্যুদয়ে গ্রীতিলাভ করে, বিপদে, পরিত্যাগ করে না 

তাহারা বান্ধব ও সুহৃদ। অপর লোক স্বার্থপর 1” এখানে হ্থহৃদবাদ্ধব- 
রূপত্ব নিমিত্ত এবং ইহা অপ্রাসঙ্গিক । বক্তার নিজের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত 

গ্রহণ কর! উচিত্ত-_ইভাই নৈমিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক এবং উক্ত নিমিত্ত সঙ্জনা- 

সক্তির উল্লেখের সাহায্যে এই নৈমিত্তিককে নর্ণন| কবিতেছছ | সেইখানে 

নৈমিত্তিকের প্রতীতি হইলেও তাহাব অন্রপ্রাণক বলিষ। নিমিভ্ত প্রধান 

হইয়াছে । তাই এখানে £ ব্যঙ্গোর ব্যঞ্চক প্রাধান্য রহিয়াছে । কখনও 

অপ্রাসঙ্গিক নৈমিত্তিক বর্ণনীঘ হইম। প্রাঙ্ঙ্গিক নিমিাকে অভিবাক্ত করে। 
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তখনও সাধারণ উক্তির প্রাধান্য হইলে বিশেযোক্তিরও প্রাধান্য থাকে; 
কারণ সাধাত্ণ উক্তির মধ্ সকল বিশেষ উক্তি অন্তর্ভূতি হয়। যেখানে 
নিমিস্তনৈমিত্তিকভাব থাকে সেইখানেও এইরূপ: যুক্তিই অন্ুসরণীয় । 
যখন অপ্রস্তত প্রশংসা অলংকারে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিতের মধ্যে শুধু 

সারূপ্যমুলক সম্বন্ধ থাকে তখনও প্রাসঙ্গিকের সঙ্গে সারপ্যসম্বদ্ধ- 
বিশিষ্ট অপ্রাসঙ্গিক অভিহিত হইলেও তাহা যদি প্রধাম বলিয়া বিবক্ষিত 
না হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনিরই অন্তভূর্ত হইবে। নচেৎ 
অন্য কোন অলঙ্কার হইবে। তাই এই সংক্ষিপ্তসার দেওয়া! হইল 

যেমন “সেতুবন্ধ'কাব্যে--আমি সমুজমস্থনের পূর্বের অবস্থা স্মরণ করি-- 
স্বর্গ পারিজাতহীন ছিল, মুধুবিজয়ী হরির বক্ষ কৌত্বভমণি ও লম্্মীবিরহিত 
ছিল, হরের জটাভার বালচন্জ্ের দ্বারা শোভা পাইত না।” এখানে জাস্বরান্ 
কৌস্তভ ও লক্ীবিরহিত হরিবক্ষপ্মেরপা্দি বর্ণনা করিতেছেন। ইহ! 

অপ্রাসঙ্গিক ও নৈমিত্তিক । কিন্তু তাহার বর্ণনার উদ্দেশ্ত এই যে বুদ্ধসেবা, দীর্ঘ- 

জীবিত্ব ও ব্যবহারকৌশলাদি গুণের দ্বারা মস্ত্রিত্বেব নিয়োগ করা উচিত । 

ইহা ব্যঙ্গ ও প্রাসঙ্গিক এবং ইহাই নিমিত্ত । সেইখানে নিমিত্তের প্রতীতি 

হইলেও নৈমিত্তিকই বাচ্য। বরং সেই ব্যঙ্গ্য নিমিত্তের দ্বারা অশ্নপ্রাণিত 

হওয়ার জন্ত বাচ্য নৈমিত্তিক নিজেকেই প্রধান করিতেছে । এইভাদ্ছে বাচ্য 
ও ব্যঙ্গেঃর সমপ্রধানতাই দেখা যাইতেছে । এইভাবে ভুইপ্রকারের বিচারের 

পর সারপ্যলক্ষণযুক্ত তৃতীয় প্রকারের পরীক্ষা হইতেছে । সেইখানেও ছুই 
প্রকার দেখা যায়--কথনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক বাচ্য হইতেই চমত্কুতি, ব্যজ্য 

তাহারই মুখাপেক্ষী । যেমন আমার উপাঞ্ঠায় ডট্টেন্দুরাজ-রচিত নিয়লিখিত 

গ্োকে--“যে তোমাকে প্রাণ ধান করিয়াছে, থে সবলে তোমাকে উন্নীত 

করিয়াছে, যাহার'স্বন্ধে তুমি চিরকাল আছ, ঘষে উপচারের সহিত তোমার 

পুজা করিয়াছে, তৃমি সহাস্তেই তাহার প্রাণ অপহরণ করিয়াছ। হে ভ্রাতঃ 

বেতাগ, তুমি প্রত্যুপকারীদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া লীলা করিতেছ।” এখানে 
য্গিও সাদৃশ্বের জ্ত অস্ত কোন কৃতঙ্গের চরিত্রই আক্ষিপ্ত হইতেছে এবং যদিও 
তাহাই প্রাঙঙ্গিক তবুও অপ্রাসঙ্গিক বেতাঁলকাহিনীই চমৎকার উৎপাদন 

করিতেছে । অচেতন বস্তর নিন্দা যেমন অসম্ভব এখানকার বাচ্য অর্থ সেইরূপ 
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নহে। স্থৃতরাং ইহাই আহ্লার্দকারী এবং এই বাচ্য অর্থখেরই প্রাধান্তি | 

যদি কোন স্থলে অচেতনাদদি অগ্রাসঙ্গিকের অর্থ নিজের সম্পর্কে অতিশক্ 
অপস্তব হয় এবং সেই অর্থবিশেষের দ্বারা বণিত হইয়া যে প্রাঙ্গিক অর্থ 
আক্ষিপ্ত হয় তাহাই চমংকারকারী হয় তাহা হইলে ইহা বস্তধ্বনি 

হইবে। ফেমন মদীয় নিম্নলিখিত শ্সোকে__-“হে মহানগুভব, তুমি হৃঠাৎ 

লোকের হৃদয় আক্রমণ করিয়া তাহাকে নানা তঙ্গীতে নাচাও, নিজের 

হৃদয়কে গোপন রাখিয়া ক্রীড়া কর। যে তোমাকে জড় বলিয়া নিজেকে 
সহদয় মনে করে সে ইহার দ্বারাই ছুঃশিক্ষিত বলিয়া! প্রমাণিত হয়। 

সেই লোকসমাজ যদি আমাকে জড় বলে তাহা হইলে তোমার সঙ্গে তুল/তা- 
স্থচক সেই নিন্দাকে আমি স্ততি বলিম্মাই মনে করি।” জনৈক মহাপুরুষ 

বীতরাগ হইলেও আসক্তিবিশিষ্ট লোকের ন্তায় আচরণ করেন। তাহার 

গাঢ় বিবেকবুদ্ধির দ্বার চিত্তের অন্ধকার বিদৃূরিত হইলেও তিনি লোকের 

মধ্যে নিজেকে আচ্ছাদিত কন্ছিয়া লোকদিগকে বাচাল করিয়া তোলেন এবং 

তাহাদের কাছে তাহার স্বরূপ যে প্রকাশিত হয় না--ইহা স্বীকার করিয়াই 
লয়েন। সেই লোকসমাজেই ঘখন তিনি মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞাত হয়েন তখন 
তাহার লোকোন্তর চরিত্রই প্রকাশিত হয়। এই ব্যঙ্গ অর্থ প্রাসঙ্গিক এবং 

ইহা প্রাধাগ্ত লাভ করিয়াছে । উদ্যান, চক্দ্রোদয়--ইত্যার্দি জড় বলিয়া লোক- 

সমাঙ্ষে নিন্দিত হয়। অথচ এই ভাবোদণিপক পদার্থনিচয় কোন বিরহীর 

উ্ংন্থকা, চিন্তা বা যান্সিক শোকের কারণ হয় আবার কাহারও হর্ষযোৎপাদন 

করে ; বিকারকারণাদির ছারা হঠাৎ লোকসমাজকে নৃতা করায় । বর্তমান 

ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে মহান্ুভব ব্যক্তির হৃদয় যে কিরূপ তাহা কেহ 
জানেনা | প্রকৃত পক্ষে তিনি মহাগন্ভীর, অতিবিদগ্ধ, অতিশয় গর্বহীন ও 

ক্রীড়াচতুর। এই প্রকার ব্যক্তিসম্পর্কে বৈদগ্ক্যসন্তাবনার ঘে যে কারণ আছে 
তাহাদিগকেই যদি লোকসম'জ জড় বলিয়। মনে করিবার কারণরূপে 

বাবহৃত করিয়া] তাহাকে জড় বলিয়! মনে করে এবং যে যেকারণ থাকিলে 

কাহাকেও জড় বলিয়া মনে করা উচিত তাহাদিগকে সহ্ৃদয়ত্বের কারণ- 

রূপে ব্যবহৃত করিয়া তাহাকে সহৃদয় বলিয়া! মনে করে তবে যে মহাঙ্ভব 
মহাপুরুষ জড় বিয়া প্রসিদ্ধ আছেনই তাহাকে জড় বলাতে তাহার স্তততিই 
হইল । ক্ম্ত যে লোকসমান্ এরূপ কারণের গৌলমাল করিয়। সম্ভাবনাবিপরধ্যয় 

ঘটাইতেছে তাহা ঘে জড়' অপেক্ষাও অধিকতর পাপিষ্ঠ ইহাই ধ্বসিত 
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যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ গুধু বাচা অর্থের অনুযায়ী বলিয়া প্রাধান্য 
লাভ করে নাই সেইখানে সমাসোজ্জি প্রভৃতি বাচ্যালঙ্কার সফট হয় । 

যেখানে ব্যঙ্গা অর্থ বাচ্য অর্থের সঙ্গে সমান প্রাধান্য লাত করিয়। 

প্রতিভাত হইয়াছে কিন্ত প্রাধান্য লাভ করিতেছে না সেইখানে 
ধ্বনি নাই । 

হইতেছে । তাই বলিতেছেন-_ঘদ্াত্বিতি। ইতরথেতি । অন্তর্ূপ হইলেই 

অলঙ্কারত্ব অর্থাৎ অলঙ্কারবৈশিষ্ট্য হইবে, ব্যঙ্গ্ের কোনকপ প্রাধান্য থাকিলে 
তাহ হইবে না__ইহাই ভাবার্থ। “সমাসোক্াদিযু- এখানে “আদি'পদের 
ষে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারকে বুঝিতে 
হইবে এবং তঙ্গার! ব্যাক্জস্ততি প্রভৃতি অলঙ্কারবর্গেও ব্ঙ্গ্ের অনুপ্রবেশের 

সম্ভবনা বহিধাছে | সেই বিষয়ে এই সাধারণ উত্তর দেওয়ার উপক্রম 
করিতেছেন-_-তদয়মত্রেতি । প্রতিপদে কত আর লিখা যায়?-_ ইহাই 
ভাবার্থ। যেমন বাজস্বতিতে--পরগৃহের বৃত্তান্ত লইয়া আমার কি 
প্রয়োজন ? কিন্তু আমি দক্ষিণাপথবাসী এবং সেইখানকার লোকের শ্বভাবাচ্ছ- 
সাবে মুখব প্ররূতি ; আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। অহো, গৃহে গৃছে, 
দোকানে, চহরে, পানশালায় আপনার প্রিয় কীত্তি উন্মতার ভ্তায় সঞ্চরণ 
কবিতেছে।” এখানে স্ততিমূলক যে ব্যঙ্গ্য আছে তাহা বাচ্যেরই অলস্করণ 
কবিতেছে। “হে নাথ, এই পৃথিবী আপনার পিতামহী ছিল তারপর সে 
হইল আপনার মাতা । এখন আপনার কুলগৌরব বুদ্ধির জন্ত সেই 
সমুদ্রমেখলা পৃথিবী আপনার জায়! হইয়াছে । বর্ষশত পুর্ণ হইলে সে হইবে 
আপনার অনিন্দ্যবূপ। পুত্রবধূ । এই ব্যবহার সমগ্রনীতিকুশল ভূপতিদের 
কুলের উপযুক্তই বটে।* এই যেব্যাজন্ততির দৃষ্টান্ত কোন ব্যক্তি দিয়াছেন 
তাহা আমাদের কাছে গ্রাম্য বলিয়া প্রতীত হয়, যেহেতু আমাদের মনে 
ইহা অত্যান্ত অনভ্য স্বতির সঞ্চার করে। ইহার দ্বার এমন কিইবা স্ততি 

করা হইল? তুমি বংশাহ্ক্রমে রাজা এই বক্তব্য কথা এমন একট] কি? 

এই জাতীম্প ব্যাজস্তরতি সহৃদয়সমাজে নিন্দিত হইয়। থাকে; অতএব ইহা 
উপেক্ষণীয়ই । “যে বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির বিকার অগপ্রতিবন্ধকরূপে উদ্ভৃত 
হয় এবং ফোন হেতু বশতঃ অন্ত কোন চিত্তবৃত্তিকে বোঝায় তাহা ভাব- 
অলঙ্কার ।” এখানেও বাচ্যের প্রাথান্ধ হয় বলিয়্াই ভাবালঙ্কারতা। বন্য --ষে 

ঙ 
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যেখানে শব ও অর্থের তাৎপর্ধ্য বাঙ্গ্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্যন্ত থাকে 
এবং কোন এক অলঙ্কারের মিশ্রণ হয় না তাহাই ধ্বনির বিষয়। 

সেইজন্য ধ্বনি অন্য কিছুর অন্তভূতি হয় না। ইহা যে অন্য 
কিছুর অন্তুভূতি হয় না তাহার অপর কারণ এই যে কাব্যের যে 
বৈশিষ্ট্য ধ্বনি তাহাই অঙ্গী বলিয়া কথিত হয়। পরে দেখান হইবে 

তাহার অঙ্গ- অলঙ্কার, গুণ ও বৃত্তি। অবয়বগুলি পুথকৃভাবে 
অবয়বী হইতে পারেন৷ ইহা! তো প্রসিদ্ধই । ইহাদ্দিগকে যদি অপথক্ 

করিয়া সমুদ্ায় ভাবে লওয়। যায় তাহা হইলেও ইহারা অবয়বীর অঙ্গই 

বটে। অবয়ব অবয়বী হইতে পারে না। যেখানে বা ইহারা একই 
বন্ত হয় সেইখানেও ইহা ( অবয়বী ) একেবারে তন্লিষ্ঠই ( অবয়বনিষ্ঠই ) 
নহে। স্ূরীরা বলিয়াছেন-_-পণ্ডিতগণই প্রথমে ইহার অস্তিত্বের কথা 

চিত্তবিশেষের সম্বন্ধীয় বিকার-_বাঞ্যাপারাদি বিকার । অপ্রতিবন্ধ:__ নিয়ত, 

অব্যভিচারীভাবে জন্মিয়। ; সেই চিন্তবৃত্তি বিশেষূপ অভিপ্রায়কে যে কাধ্য- 
কারণমূলক হ্েতুর দ্বার অবগত করায় তাহার নাম ভাবালঙ্কার। বক্ষ্যমাণ 
উদ্াহরণে যথেষ্ট উপভোগ্যত্বাদিলক্ষণযুক্ত বিষয় এই হেতু । যথা--“এই যে 
একাকিনী অবল! তরুণী আমি এই ভাবেই গৃহে থাকি; গৃহপতি বিদেশে 
গিয়াছেন; আবার আমার এই হতভাগ্য শ্বাশুড়ী অন্ধ ও বধির । ন্ুতরাং হে 
মূঢ় পান্থ, এখানে ভূমি কি প্রকারের আবাস চাহিতেছ ? এখানে বাঙ্গা অর্থ 
প্রত্যেকটি পদার্থের অলঙ্কারস্বক্পপ হুইগ্জাছে। তাই বাচাই এখানে প্রধান। 

বাচ্যের প্রাধান্ত আছে বলিয়াই ভাবালঙ্কারতা। ব্যঙ্গ্ের প্রাধাগ্ত হইলে 
কোনরূপ অলঙ্কারত্ব থাকে না--ইহা! নিরূপিতই হইয়াছে । অধিক বলিয়! 
লাভ কি? 

যত্রেতি_কাব্যে। অলঙ্কতয় ইতি । অলঙ্কার হয় বলিয়াই ব্যঙ্গ বাচোর 
বলাধান করিয়া থাকে । প্রতিভামাত্র ইতি। উপমাদ্দিতে যেখানে 
অর্থপ্রতীতি অস্পষ্ট । বাচ্যার্থাছগম ইতি। বাচ্যার্থের সঙ্গে অন্থগমন 
অর্থাৎ সমান প্রীধাঙ্ক, যেমন অগ্রস্ততপ্রশংসা অলঙ্কারে ইহাই অর্থ। ন 
প্রতীয়ত ইতি । প্রাধান্ত শুট হইয়া শোভা পায় না। বরং কষ্টকল্পনার ত্বারা 
গৃহীত হয় তথাপি হৃদয়ে অন্রপ্রবিষ্ট হয় না। যেমন “দে আ” (পৃঃ ৬) 
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প্রচার করিয়াছেন। যেমন তেমন করিয়া ইহ প্রচারিত হয় নাই-- 
ইহাই প্রতিপন্ন হইল। বিদ্বানদের মধো প্রথমে নাম করিতে হইবে 
বৈয়াকরণদের। যেহেতু সকল বি্তার মূলে রহিয়াছে ব্যাকরণ । 
বৈয়াকরণর৷ শ্রায়মাণ বর্ণে ধ্বনি শব্দের প্রয়োগ করেন। সেইরূপ 
তাভাদের মতান্ুযায়ী কাব্যতত্বদরশশী অনা পণ্তিতগণ “বাচ্যবাচক- 
সংমিশ্রিত শব্দাত্মাই কাব্য” এই রূপে ধ্বনির 'নামকরণ করিয়। 

ইত্যাদি শ্লোকের অন্ত কেহ কেহ যে সকল ব্যাখ্য। করিয়ছেন সেইখানে । 
এই জন্য চারিটি প্রকারে ব্ঙ্গ্ের অস্তিত্ব গাকিলেও ধ্বনি বাবহার হয় না £-- 

বঙ্গের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার প্রাধান্থ না হইলে, অস্পষ্ট প্রন্ান্তি হইলে, 

বাচোের সহিত সমান প্রাধান্ত হইলে। প্রীধান্ত অস্ফুট হইলে-_এই সক 
ক্ষেত্রে। তাহ। হইলে এই অর্থ কোথায় থাকে? এই জন্য বলিতেছেন 
--তৎপরাবেবিতি | সঙ্করের দ্বার! ব। অলঙ্কারের অন্ু প্রবেশের সম্ভাবনার দ্বারা 

উত্কিত পরিত্যক্ত অর্থাৎ যেখানে অলঙ্কাবের প্রবেশ হয় না। এখানে “সন্বর" 

বলিতে “সঙ্কর অলঙ্কার বুঝিলে হুল হইবে । সেখ।নে অন অলঙ্কাবের দ্বারা 
উপলক্ষিত হয় সেইখানে প্রতীতি অস্পষ্ট হইবে। ইতশ্চেতি। কেবল 

যে বাচ্যবাচকভাব ও ব্যক্ষ্যব্যঞঙধীকভাব পরম্পরবিরোধী বলিয়াই অলঙ্কারবর্গ 
ও ধ্বনির একাত্মতা হয় না, ভাহ। নহে; স্বামী ও ভূত্যের মধ্যে যেরূপ 

বিরুদ্ধতা আছে অঙ্গী ও অঙ্গের মধ্যেও. সেইরূপ--সেইজন্য ও বটে । অবয়ৰ 
ইতি। একটি একটি করিয় ৷ তাই বলিতেছেন--পৃথগভূত ইতি । 'অবয়বগুলি 

পৃথক্ পৃথক ভাবে অবয়বী না হউক, কিন্তু পমুদায়তাবে তে! অবয়বী 

হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া! বলিতেছেন__অপৃখগৃভাবে ত্বিতি। তাহ 
হইলেও কোন একটি অংশ সমুদায় হইতে পারে না , কেন না তবে সমুদ্বা 
স্থিত অন্তান্য অবয়বও সেইকধপ হইতে পারে। শেই সমুদায়বর্জীদের মধে. 
গ্রতীয়মানও আঁছে। তাহ প্রধান; তাই তাহা অলঙ্কাররূণ নহে । যাহ 

অলঙ্কাররূপ তাহ] অগ্রাধান্তের জন্য ধ্বনি হইতে পরে না। তাই বলিতেছেন 
_ন তু তত্বমেবেতি। তুমি কোন একটি অলঙ্কারকেই প্রধানভাবে 
অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছ--ইহাই ধ্বনি এবং কাব্যাত্বা। এই আশঙ্ক 
করিয়া বলিতেছেন--যক্জাপি বেতি। সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারবর্গে- 

কোন একটিকেই আমরা ধ্বনি বলিণা স্থির করিয়া দিয়াছি ইহা ঠি, 
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নছে। কারণ লেই সকল অপঙ্কারের সং অলম্পক্ত হইয়া ধ্বনি বর্তমান 
খাকে। সমাসোক্তি প্রভৃতি সমন্ত অপঞ্কারবর্গের অভাব হইলেও ধ্বনির 
অন্তিত্ব দেখা যায়। “মতা এখ” (পৃঃ ২৯), কস্স বাণ (পৃঃ ৩৬) 

গ্রভৃতি গ্লোকে ইহার উদ্দাহরণ। তাই বপলিতেছেন--ন তারষ্টত্বমেবেতি | 
বিদ্বহপজ্ঞেতি-_বিব্বান্ ব্যক্তিদের কর্তৃক উপজ্ঞা প্রথম উপক্রম যে উক্তি, 
বহত্রীছি সমাস। “উপজ্জেপরুমং তদাগ্যাচিখ্যাসায়াম”_-এই পাথিনি- 
স্থত্রের অন্থলারে তংপুরুষ সমাসের আশ্রয় লইয়া নপুংসকলিঙ্গ প্রয়োগ 
করিবার যে বিধান আছে এখানে তাহার অবকাশ নাই। শ্রয়মাণেঘিতি। 

কর্ণবিবরে শব প্রবাছে ধেসকল শব আগত হয় তাহাদেব মণো অস্তাশব 

শোনা যায় । এই প্রক্রিয়ায় শব্ষজনিত শব্দই শ্রুত হয় এইরূপ বলা! হইযাছে। 
সেই সকল শবজনিত, সর্বশেষে শ্রুত পৰ্ষ ঘণ্টাব অন্ুবণনবপ। তাহারাই 
ধ্বনিশবের দ্বারা কথিত হইয়া থাকে । ভগবান ভর$্হরি বলিয়াছেন, 
“জিহধা্দি ইন্্রিয়ের সংযোগ ও বিয়োগেব দ্বাবা যাহ স্থ্ হয তাহাই স্ফোট। 
শষজ্তনিত যে শব তাহাকে অপবে ধ্বনি বলিযা পাকেন।” এই ভাবে 
ঘটার বাদনসদৃশ ও তাহার অন্ুবণনৰপ আম্মাবিশিষ্ট বাঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি এই 
রূপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । সেইভাবে যে সকল বর্ণ শ্রুত হয় তাহাদিগকে 
বৈয়াকরণেরা “নাদ” আখা। দিয়াছেন 3 পূর্ব পূর্বব বর্ণেব সংস্কাববলে অন্ত্য- 
বর্ণাশ্রয়ী বুদ্ধি ম্ফোটকে গ্রহণ কবে। নাদশববাচা শ্রবমাণ বর্ণগুলি স্ফোটের 
অভিব্যগক। তাহাবাও ধ্বনি বলিয! কখিত হইন্না থাকে । তাই ভগবান্ 
ভর্কৃহবিই বলিয়াছেন, “ধ্বনিতে প্রকাশিত শব্দে তাহাব ( ক্ফষোটেব ) স্বরূপ 

অবধাবিত হয়। তাহা যে সকল উপাষে প্রতীত হয় তাহা অনির্বচনীয়, 
কিন্তু স্ফোট-উপলন্ধিব পক্ষে অন্কৃল।” এই ভাবে বাঞ্নক শব ও অর্থ এই 
উভয়ই এখানে (ধ্বনি'শবেব দ্বাব। কথিত হইল। অপিচ, বর্ণের যতটুকু 
কর্ণ শ্রবণ কবিতে পাবে ঠিক সেইট্ুকুতেই ধ্বনি-বাবহাব হইতে পাবে। 
এগুলি যখন শ্রুত হয় তখন বক্তা চিবাচবিত উচ্চাবণপদ্ধতিব অতিবিক্ত 
কবিয়! ভ্রুতবিলস্থিত প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন কবিয়া যে অধিক যত্ব নেন্ 
তাহাও ধ্বনি, বেহেতু বলা হইযাছে, “বদি অল্প যরসহকাবেও শব্ধ উচ্চারিত 
হয় তাহ! হইলে হয় বুদ্ধি তাহাকে একেবারেই গ্রহণ করে না অথবা সম্পূর্ণ 
ভাবেই গ্রহণ করে।” তাই তিনিই বজিতেছেন--“শবের অভিব্যকির 
অধিক ধে সক বা/াপারছেদ আছে বিলিতত্ধ প্রভৃতি বিক্কৃতিবিশিষ্ট ধ্যনিই 
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ধ্বনি বাঞ্কদ্বের সঙ্গে সমনিধন্মী এইরাপ বঙগিয়াছেন। এবংবিধ যে 
ধ্বনি তাহার প্রভেদ ও প্রভেদের ভেদ পরে বলা হইবে । ইহাদের 
সংকলনের দ্বারা যে মহাবিষয়ন্ব বা ব্যাপকতা প্রকাশ কর! হইতেছে 
তাহা অপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারবিশেষমাত্রের প্রতিপাদনের তুল্য নহে। 

স্থতরাং ধ্বনিতে নিবিইচিন্ত ব্যক্তিদের প্রষত্র যুক্তিমুক্তই । তাহারা 
বিকৃতবুদ্ধি-_ঈর্ধ্যা করিয়া কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন। ধ্বনির 
সকল অভাববাদীদের উদ্দেশ্যে এই প্রত্যুত্বর দেওয়। হইল । 

ধ্বনি আছেই। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে তাহ! ছুই প্রকারের 
--অবিবক্ষিতবাচা ও বিবক্ষিতান্যপরবাচা | 

তাহাদের কারণ। ক্ফোটাম্র/ তাহা "হইতে পৃথক নহে।” আমরাও 

বলিয়াছি যে অভিধা, তাৎপর্য ও লক্ষণা নামক প্রসিদ্ধ শব্বব্যাপার হইতে 
অতিরিক্ত ব্যাপার ধ্র্ন। এই ভাবে চার প্রকারের বিষয়ই ধবনি। 

তাহাদের সংযোগে যে সমগ্র কাব।বস্ত হয় ভাহাও ধবনি | সেইজন্য “কাব্যের 
আম্মা ধবণি” এইভাবে ব্যতিরেকের সাহায্যে অপব!1 “কাব্যই ধরনি”---এই 
রূপে অব্যতিরেকী ভাবে সংজা দিলে ছুইই ঠিক হইবে। বাচ্যবাচক- 
সশ্মিশ্র ইতি। বাচ্যবাচকের সহিত সন্মিশ্র ইতি মধ্যপদলোপী মমাস। 
“গরু, অশ্ব, পুরুষ, পশ্ড-এখানে যেমন চ”*র প্রয়োগ না করিয়াও সম 

বোঝান হয় বর্তমান ক্ষেত্রেও সেইরূপ । তাই প্ধরনিত করে” এই ভাবে 
ধবনির অর্থ করিলে বাচা অর্থও ধবনি, বাচক শবধও ধ্বনি । আবার “ধ্বনিত 

হুয়” এইভাবে অর্থ করিলে বাচাবাচকের সঙ্গে বিভাব অন্থভাবের মে সংযিশ্র€ 

হয় সেই ব্যঙ্গ অর্থও ধ্বনি । শবন অর্থাৎ শব বা শব্বব্যাপার | এইব্যাপা; 
অভিধাদি প্রকারের.নহে । বরং ইহাই আত্মভূত। তাহার দ্বার] ধরন কর 

হয়) অতএব তাহা ধ্বনি। কাব্য বলিয়া যেরিষয়ের নামকরণ করায় 

তাহাও ধ্বনি, যেহেতু উক্ত চার প্রকারের ধ্বনি তাহার মধ্যে জাঞ্চে। 
অতএব এই পাঁচ প্রকারে সাধারণভাবে প্রযোজা হেতু বনিতেছেন-. 
ব্যঞ্জকত্বসাম্যাধিতি। ন্যঙ্গ্যব্ঞ্তক ভাব সকল পক্ষগুলিতেই দেখা যায় 

কুতরাং ইহ। সর্বগ্রকারে প্রধোজা। “যেহেতু বক্তব্)ের বৈচ়ির অনস্ক-+ 
( পঃ ৮) ইত্যাদি যে বিতর্ক তোল! হইদ্রাছিল তাহা! পরিহার ফরিতেছেল- 
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তম্সধ্যে প্রথমটির উদ্দাহরণ- 

“তিন শ্রেণীর পুরুষগণ ন্ববর্পপুষ্প! পৃথিবী চয়ন করিতে পারেন 
-_শুব, কৃতবিদ্ত ও যিনি সেবাপরায়ণ |” 

এবং দ্বিতীয়েরও 

“হে তরুণি, এই শুকশাবক কোথায় কোন্ শিখরে কত দীর্ঘকাল 

কি জাতীয় তপস্তা কবিয়াছে যাহাতে তোমাব অধবের মত শ্বেতরক্তিম- 
বর্ণ বিশ্বফলকে আন্বাদন কবিভেছে। ইহা তোমাকেই আশম্বাদন |” 

ন চৈবংবিধস্তেতি ৷ ধ্বনিৰ প্রভেদ এইভাবে বল" হইবে-_মুখ্য ছুই প্রকাব। 
ভাহাদেব প্রভেদ যথা--অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনিব দুই প্রভেদ, অর্থান্তব- 

সংক্রামিতবাচ্য ও অত্যন্তুতিবন্কৃতবাচ্য , ব্বিক্ষিতান্তপববাচ্যধ্বনিব ছুই 
প্রভেদ, অসংলক্ষ্যক্রমবাঙ্গ্য ও স'লক্ষ্যত্রমব্যঙ্গা। ইহাদেব মধ্যেও আবও 

অবান্থব প্রকাৰ আছে। মহাবিষয়স্তেতি-__-অশেষলক্ষাবস্ততে ব'গী। 

€অলঙ্কাববিশেষ মাত্র" এখানে বিশেষ খবর দ্বাবা অব্যাপকত্ব বুঝাইতেছেন। 
“মাত্র শব্দেব দ্বাবা অর্গিত্বেব অভাব বুঝাইতেছেন। সেই বিষয়ে অর্থাৎ 
ধবনিন্বৰপে ভাবিত- সমাহিত, চেতঃ--চিত্ত ধাহাদেব। অথবা তাহার দ্বাব। 

অর্থাৎ চমংকাববপ ধ্বনি কর্তক ধাহাদেব চিত্ত ভাবিত বা সংস্কৃত, স্ুতবাং 

প্ধ্বনি” “্ধবনি” বলিধ! যে নয়ন নিমীলিত করিয়াছিলেন ( পৃঃ ১১-২ ) সেইক্প 
বিকাবেব কাবণবিশিই চিত্ত ধাহাত্দেব। অভাববাদিন ইতি । অপ্রধান থে 

তিন অভাববাদী আছেন তীশ্াদেব বাদ দিয়াও ধাহাবা আছেন । তাহাদিগে 

প্রতি যে উত্তর কণা হইল তাহাব ফল বলিতেছেন-_-অস্তীতি । ধ্বনি ভাক্ত 

অর্থ অথবা অলঙক্ষণীয় প্রথমেই এই পক্ষদ্ধয় পবিহাবযোগ্য হইলেও সেইভাবে 

প্রশ্নেব সমাধান না কবিয়া! উদাহবণপৃষ্ঠেই ভাক্তত্বেব আশঙ্কা সহজে করা যাইতে 
পাবে এব সহজে তাহা পবিহাব কবাও যাইতে পাবে এই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় 
উদ্দোতে যাহ। বলা হইবে তাহাব অন্গলরণ কিনা বৃত্তিকাবই এখানে প্রভেদ 

নিরূপণ কবিতেছেন-_-স ছেতি। ধ্বনি শবের পঞ্চবিধ অর্থ থাকিলেও 

বহ্ুত্রীতি সমানকে আশ্রয় কবিয়। ষথাবীতি ইহাব সঙ্গে সমান কবিয়া অধি- 
করণের প্রয়োগ করিতে হইবে-_-যাহার দ্বাবা বাচা অবিবক্ষিত হয়, যাহ। 

হইতে অবিবক্ষিত হয়, যাহার সম্বন্ধে অবিবঙ্ষিত হয়, যাহার উদ্দেশ্যে 

অবিধক্ষিত হুয়। ধকনিতে বাচ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বাচ্য শবের দ্বার! অর্থের 
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যদিও বল! হইয়াছে যে ভাক্ত অর্থই ধ্বনি, তবে তাহার প্রত্যুত্তর 
দেওয়া হইতেছে। 

ভাক্ত অর্থ ও এই ধ্বনি ভিন্ন বলিয়৷ একরূপ হইতে পারে না। 

নিজের আত্মা বুঝিতে হুইবে। স্থতরাং স্বাত্ম! (বাচ্য অর্থ) অবিবক্ষিত বা 
অপ্রধানীভূত হয় যাহার দ্বারা তাহাই অবিবক্ষিতবাচাখ্বনি অর্থাৎ ব্যঞ্ক 

অর্থ। এইব্ূপে বহুত্রীহি সমাস করিয়া! বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যধবনিরও ব্যাখ্যা 

করা যাইতে পারে । অথবা যদ্দি কশ্মরধারয় সমাস করা হয় তাঁহ1 হইলে 
ইহাদের এইবরূপভাবে অর্থ করিতে হইবে--ইহা অবিবক্ষিতও বটে বাচ্যও 
বটে। বিবক্ষিতও বটে, অন্তপরবাচাও ষটে। তন্মধ্যে কখনও কখনও অর্থ 

সমাকৃরূপে প্রতীত না হইলে সেই সব কারণে তাহা অবিবক্ষিত থাকিয়া 

যায়। আবার কখনও কখনও অর্থের বোধ হুয় বলিয়া তাহা বিবক্ষিত 

হম্ম অর্ধাং নিজের মহিমাবলেই ব্যঙ্গ পধ্যস্ত প্রতীতি আনয়ন করে। 
অতএব এখানে অর্ধই প্রধানভাবে ব্যঞ্জক। পূর্ব গ্রভেদে অর্থাৎ অবিবক্ষিত 
বাচ্াধ্বনিতে শব্ধ প্রধানভাবে ব্যঞপ্রক। আপত্তি হইতে পারে যে বিবক্ষা 

ও অন্যপরত্ব পরম্পরবিরোধী। কিন্ত যদি ইহাকে অন্তপর করিয়াই কিবক্ষিত 
কর! হয় তাহা হইলে বিরোধ কোথায়? সামান্যেনেতি। বস্তরধবনি, অলঙ্কার- 

ধবনি ও রসধবনি-_এই তিন প্রকারের ভেদ থাকিলেও ধ্বনি এই দুই প্রকারের 
মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে--ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্থ এই £ সেই থে তিন 
প্রকারের নামকরণ করা হইয়াছে তাহার পরে এই আবার নূতন নামকরণের 

সার্থকতা কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে--পুর্বপ্রসিদ্ধ অভিধা, তাৎপর্য, 

লক্ষণা, রসিক বোদ্ধাব সহানুভূতি ও কবিব অভিপাদবপ বিবক্ষী-- 

ধ্বননাম্স ব্যাপারে ইহাদের সহকারিত্ব এই নামকরণের দ্বারা কথিত হইল 

এবং এইভাবে এই ছুইটি নামের দ্বারা ধ্বনির ন্ববপই উজ্জীবিত হইল। 

বর্ণপুষ্পামিতি । স্থবর্ণকে পুষ্পরূপে প্রসব করে এই আর্থ সুবরণপুষ্পা। 
বাক্যে ইহার অর্থ অসম্ভব। এই ভাবে ইহ অবিবক্ষিতবাচ্য। অতএব 

ইহা! পদের অর্থ অভিছিত করিষা, তাৎ্পৃধ্যশক্তির দ্বারা অন্বয় বুঝাইম্বা 
বাধকের জন্য সেই অন্বযন নিষিদ্ধ করিয়া, সাদৃর্টিবশতঃ সথলভতা!, সমৃদ্ধি ও সন্তার- 

ভাজনতা লক্ষিত করিতেছে । এই লক্ষণার প্রয়োজন--শুর, ক্কৃতবিদ্য ও 

সেবাপরায়ণ বাক্তিদের প্রশংসনীয়তা | ইহা শব্দের দ্বার! বাচ্য নয় বলিয়। 



৭২ ধ্বনাালোক 

গ্লোপন রহিয়াছে এবং ত্ভাই নায়িকার শুনযুগলের মত মহার্খত। জান 
করিতেছে--ইহা ধ্বনিত হইতেছে । এখানে শবই প্রধানতাবে বাঞ্ক $ 
অর্থ তাহার সহকারী হুইয়! থাকে । হ্থতরাং এখানে ( অভিধার্দি ) চারিটি 
ব্যাপার আছে । খিখরিণীতি। যদ্দিও শ্্রীপর্বতাদি নির্বিত্ঘ ও উত্তম সিদ্ধি 

আনয়ন করে, তবুও এই জাতীয সিদ্ধি সেইখানে সম্ভব হইত না। 
এই জাতীয় সিদ্ধির পক্ষে ধিব্যকল্পসহত্রাদিও সীমাবদ্ধ কাল। 

এই জাতীয় ফরলাভপক্ষে পঞ্চান্সি প্রভৃতি তপস্যাও যথেষ্ট বলিা শোনা যায় 
নাই। তবেতি--এখানে তব" একটি ভিন্ন পদ। “ত্বদণর'+--এইরূপ সমাস 

করিয়। বলিলে ইহ! পৃথক ভাবে প্রতীত হইবে ন।। তোমার (সম্বপ্বীষ কিছু; 
আন্বাদন করে-_ইহাঁই অভিপ্রায় । তাই কেছ যে বলিয়াছেন-_“ছন্দেব 

অন্থরোধে “ত্বদধবপাটলম্? এইবপ প্রযোগ কর! হয় নাই” তাছ। সঙ্গত নহে । 
্শতীতি--আস্বাদন করিতেছে । নিববচ্ছিন্নভাবে আম্বাদন কবিতেছে, 
ওগদরিকের মত নিঃশেষে ভোজন কবিতেছে না । এই বসাস্বাদক্রিয়াষ সে 

অভিজ্ঞ; তথাপিবিম্বফলপ্রান্তিব ন্যায় এই রসজ্ঞতা ও তপশ্চয্যাব দ্বাবা লাভ কব: 

হইয়াছে । শুকশীবক ইতি--ইছার দ্বাবা বোঝান হইতেছে যে সেই শুকশিহ 
তরুণ এবং সেইজন্য যথোচিত কালে ফললাভও তপস্তারই ফল। শ্রণয়ী 
নাহিকার অধরম্থ্ধ! আাম্বানন করিতে চাহে । এই স্থলে কোন অন্ুবক্ত নাক 

প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় জানাইয় বাকৃচাতুষ্যেব দ্বাবা চাটুবাকা রচন। কবিতোছ এবং 

তন্বারা আরক্বনবিভাব নায়িকাব মনে অভিলাষ উদ্দীপিত কৰিতে চাহিতেছে 

_ ইহাই বাঙ্গা। এখানে তিনটিই ব্যাপাব-_অভিধা, তাৎপযা এবং ধ্বনন | মুখ 
অর্থের বাধ! প্রভৃতিব অভাবে মধাম কক্ষ্যায় (তাৎপর্য শক্তিতে) তৃতীয় ব্াযাপাৰ 

অর্থাৎ লক্ষণার অভাব , তাই তিনাটই ব্যাপাব। অযথা শুকশাবকসম্পকিত 

প্রশ্ন অসম্ভব বলিয়া যদি তাহ] অর্থহীন হইয়া পডে এবং সেই হিসাবে ষণি 

মুখ্যার্থে বাধা হয় তাহ। হইলে মধ্যকক্ষ্যায় সাদবশ্বজনিত লক্গণ। হউক । কি” 

যেই লক্ষণার প্রয়োজন তো ধ্বনির বিষয়ই হইবে। সেই প্রয়োজন--প্রচ্ছ 
ইচ্ছাজাপন- চতুর্থবক্ষ্যানিবেশী। কেবল পুর্ব ক্লৌকে (স্থবর্ণপুষ্প] ইত্যাদিতে: 
জক্ষণাই ধ্বননব্যাপারে প্রধান লহকাবী। এখানে কিন্তু অভিধাশক্তি € 

ভাৎপর্ধ্যশক্তিই প্রধান সহকারী | বাচ্যার্থের সৌন্দধ্য হইতেই ব্যঙ্জে: 
গ্রষ্ধিপত্তি হওয়ায় লক্ষণার যংকিঞ্চিং উপযোগিতাও আছে- কেবল ইহা 
কথিছ হুইপ । অফংলক্ষ্যক্রমব্যজাধ্বনিতে ক্রম সংলক্ষিত হুম না বলিয় 
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এই অর্থাৎ উক্ত প্রকার ধ্বনি ভাক্ত অর্থের সহিত একাত্ম হইতে পারেনা, 
যেহেতু ইহাদের রূপ বিভিক্ন। বাচ্য ও বাচকরের তারা যেখানে 
বাচ্যাতিরিক্ত অর্থ তাতপর্ম্যের সহিত প্রকাশিত হয় এবং যেখানে 
ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহাই ধ্বনি। ভাজ অর্থ উপচঢার মাত্র । 

ভাক্তত্ব ধ্বনির একটা লক্ষণ যাহাতে না হুইতে পারে এই 

অভিপ্রায়ে ৰবলিতেছেন__ | 
অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষের জন্য ভীঁক্তত ধ্বনির লক্ষণ 

হইতে পারে না । ১৪ 

. ভাক্তত্বের দ্বারা ধ্বনি লক্ষিত হয় না। কেন? যেহেতু অতি- 

ব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয় । অতিব্যাপ্তি এইজন্য যে যেখানে ধ্বনি 

লক্ষণার উন্মেষমাঞ্জ নাই--ইহা পরে দেখাইব। তাই. দ্বিতীয় প্রতেদেও 

চারিটি ব্যাপারই আছে। অতএব উভয় উদাহরণপৃষ্ঠেই “ভাক্তমাহ* (পৃঃ ২) 
এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার দোষ দেখাইতেছেন। এখানে ভাবার্থ এই £ 
ভক্তি ও ধবনি--ইঠারা কি একই শবের প্রতিশব্দ এবং ইহাদের সারপ্য কি 

সেই জাতীয়? অথবা, যেমন পৃথিবীর পৃথিবীত্ব অন্য শব হইতে তাহাকে 
বিভিন্ন করিয়া দেয় বলিয়া তাহার লক্ষণ; এইখানেও কি সেইবপ সম্বন্ধ ? 

না, কাক কখনও কখনও দেবদত্তের গৃহে বসিলে তাহা যেমন কদাচিৎ গৃছের 

উপলক্ষণ হয়, এখানেও কি সেইরূপ সম্বন্ধ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ এইভাবে 

নিরাকরণ করিতেছেন--ভক্ত্যা বিভর্তীতি। উক্ত প্রকারে পাচটি অর্থেই 
প্রয়োগ হইবে__ব্যঞ্তক শব্দ, ব্যপক অর্থ, ব্যঞনাব্যাপার, ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং ইহাদের 

সমষ্টি যে কাব্য। ইহাদের স্বরূপের ভেদ দেখাইবার জন্ত ধ্বনির রূপ 

বলিতেছেন--বাচ্যেতি। তাৎপর্ধ্যেণেতি। ইহা অর্থের” বিশ্রান্তিস্থান ঃ 

এইখানে আসিয়া অর্থের পরিসমাপ্তি হয় অর্থাৎ ইহাই তাহার প্রয়োজন হয় 

বলিয়া । প্রকাঁশনং-_ভ্যোতন। উপচারমাজ্রমিতি। উপচার হইল 
গৌনীবুত্তি ও লক্ষণা। উপচরণ অর্থাৎ অতিশয়িত ব্যবহার ।* “মান্র' শব্দের 

* যে অর্থে বে শবের ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে সেই অর্থ জতিলঙ্ঘন করিয়া! তাহার 

গে সম্পর্কাধিত অন্ত কোন জদর্থে বদি সেই পন্দের প্রয়োগ হয় তবে নিই প্রয়োগকে উপচার 
সা আতিখমিত প্রয়োখ বলা খাইতে পারে পু 
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নাই সেইসব জায়গায় ভাক্ত অর্থ থাকিতে পারে। যেখানে বাঙ্গাত্বকৃত 
মহৎ সৌষ্ঠব নাই, দেখা যায় যে সেইখানেও কবিগণ প্রসিদ্ধ প্রয়োগের 
অনুসরণ করিয়া লাক্ষণিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন যেমন-_ 

“নলিনীপত্রে শয্য৷ কৃশাঙ্গীর পীনশ্তন ও শ্রোণিপুরোভাগের সংঘর্ষে 

উভয়প্রান্তে পবিষল্লান ; মধ্যদেশ তম্ুদেহের সহিত গাঢ়ভাবে সম্বদ্ধ 
হয় নাই বলিয়া হবিগুবর্ণ; শিথিল বাহুলতা আক্ষিপ্ত হওয়ার জগ্য 

ইহা বিপর্যস্ত । এই নলিনীপত্রে শষ্য! তাহার সম্ভাপই বলিতেছে।” 
সেইরূপ-_ 
দ্বারা বলিতেছেন-_শবের লক্ষণা নামক তৃতীয় ব্যপাবেব অতিবিক্ত অন্য চতুর্থ 

ব্যাপাব আছে যাহাব কাধ্য প্রয়োজনকে গ্োতনা কব! ; সেই ব্যাপাব যেখানে 

বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব হইলেও অন্থপযোগী বলিয়া আদৃত হয় না! এবং সেইজন্য 

তাহা নাই বলিয়াই মনে হয়। “যে বিষয়কে লক্ষা কবিয়া! কোন কর্মে প্রবৃত্ত 

হওয়! যায় তাহাই প্রযোজন*--ইহাই প্রয়োজনের লক্ষণ । যেখানে প্রয়োজন- 
গ্যোতনাত্মা ধবননব্যাপাৰ একেবাবে নাই বলিয়াই মনে হয সেইখানেও লক্ষণ! 
আছে। তাহা হইলে কেমন কবিয়া লক্ষণ! ও ধবনিব এক তত্ব থাকে? দ্বিতীয় 
পক্ষ__অর্থাৎ ধ্বনির লক্ষণ ভাক্তত্ব-_খণ্ডিত কবিতেছেন-__অতিব্যাপ্তেবিতি ৷ 

অসৌ-__এই , ইহাব দ্বাৰা ধবনি বুঝাইতেছে। তযা-_তাহাব দ্বাবা অর্থাৎ 
তক্তিব দ্বাবা। আচ্ছা, ধ্বনিই যদি অবশ্যন্তাবী হয় তাহা হইলে কেমন 

কবিয়। তগ্তিবিক্ত বিষয় থাকিতে পাবে? এইদন্য বলিতেছেন--মহৎ 

সৌষ্ঠবমিতি | যেখানে প্রযোজনেৰ আদব কব! হয না সেইখানে বাঞ্চনাব 

দ্বাবা কিছুই কবা যায় না। “মহৎ” শব্জগ্রহণেব দ্বাবা ইহাই দেখান হইষাছে 

যে যেখানে মহৎ সৌষ্ঠব বা চাকত্াতিশধ্য নাই স্টখানে বাঞ্চন! গুণমাত্ 

হইবে । «কোন বিষয়ে অপবেব আ?বাপ কবিবাব ইচ্ছা! প্রকাশ কবিলে 
তাহাকে সমাধিগুণ বলে।”__ ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন। 

প্রশ্ন হইতে পাবে, প্রধোজন না থাকিলে কেমন করিয়া! শব্দেব উপচাব বা 

অতিশরিত ব্যবহার কবা হইবে? তাই বলিতেছেন-_ প্রসিদ্ধ্যচুরোধেতি | 

যেহেতু পরম্পরাক্রমে সেইরূপ প্রয়োগ করা হুইয়। থাকে । আমরা (অপর 
পক্ষীয়েরা) তে? বলি--প্রসিদ্ধি হইতেছে তাহাই যেখানে প্রয়োজনের গভীয় 
নিগঢত। নাই অর্থাৎ যেখানে তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়। কিন্ত বাহিত 
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“প্রিয়জন শতবার আলিঙ্গিত হইতেছে, সহত্র বার চু্বিত 
হইতেছে ; বিরামের পর আবার রমণ হইতেছে-ইহাতে কোন পুন- 
রুক্তি নাই।” সেইরূপ-- 

“কুপিতা, প্রসন্ন, রোরুদ্ভমানা, হাস্তপরায়ণা-_স্ৈরিণী রমণী- 

দিগকে যেভাবে গ্রহণ করা যায় সেইভাবেই তাহার হৃদয় হরণ করে।” 

সেইরূপ-_ 
“কনিষ্ঠা ভার্যার স্তনপৃষ্ঠে নবলতার দ্বারা যে প্রহার দান করা 

হইল তাহ মৃদু হইলেও সপত্রীদের হৃদয়ে ছুঃসহ হইল ।% 

সেইরূপ - 
“পরার্থে যে গীড়া অনুভব করে, ভাঙ্গিলেও যে মধুর থাকে, যাহার 

বিকার সংসারে সকলের কাছে প্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি একেবারে 
অক্ষেত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে তাহা কি ইক্ষুর দোষ 

না উর মরুভূমির অপরাধ ?” 
উজ পপ 

প্রকাশ হইলেও প্রয়োজন নিগৃঢ়তার অপেক্ষা রাখে, যেন নিগৃঢ়ত। তাহার 
নিধান যেখানে তাহাকে জম রাখা হয়। বদতীতি-_-এখানে উপচারজনিত 

অর্থের প্রয়োজন হইল “স্ফ্ট করিতেছে” ইহা! বোঝান । প্রযৌজন যদি 
নিগৃঢ় না! হয় এবং সেই অর্থবাচক স্বশকের দ্বার! সোজান্থজি ভাবে প্রকাশিত 

হয় তাহা হইলে সৌন্দধ্যের কি অভাব হয়? আর গুঢ়ভাবে প্রকাশ করিলেই 

বাকি অধিক চাক্ুত্বের স্ট্টি হয়? এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন “ষতঃ 

উক্ত্যন্তরেণাশক্যং ইতারি (১1১৫)। অবরুদ্ষিজ্জই--আলি?ঙ্গত হইতেছে ।.. 

পুন্রুক্রমিতি--ইহার ঘারা অচ্থপাদেয়তা লক্ষিত হইতেছে, কারণ বাচ্য 

অর্থের সম্ভাবনাই নাই। কুপিতা৷ ইত্যার্দি--এখানে গ্রহণের দ্বার! উপাদেযতা 
লক্ষিত হইতেছে ; হ্রণের দ্বার ব্শীভৃতত্ব বুঝাইতেছে। তথা অজ্জেতি। 
স্বামী কনিষ্ঠ ভাধ্যার স্তনের উরে খেলাচ্ছলে নবলতার দ্বার মহ আঘাত 

করিল। যে সকল সপতীর1 সেই সাবলীল প্রহারের দ্বারা অপরের নিকট 

হইতে পৃথক হওয়ার সৌভাগ্য লাত করে নাই ভাহাদের হৃদয়ে ইহা দুঃসহ 

ষলিয়! প্রীত হুইল। যেহেতু স্ব আঘাত দেওয়া হইয়াছে সেইজস্তই 
একজনকে যে মুছু করিয়া আঘাত দেওয়া হইল তাহা অপরের গায়ে ছুঃসহ 

পপ পাপী পন 



ধা লোক. 

এখানে ইচ্ষুর পক্ষে “অনুভূতি'-শবা । এই জাতীয় প্রয়োগ 
রূখনও ধ্বনির বিষর হইতে পারে না। যেহেতু £- 

যে চারুত্ব অন্য শবের ছার! প্রকাশ করা বায় না ভাহ। 
প্রকাশ করিয়া! শব্দ ব/ঞজকতা লাভ করিয়া ধ্বনির বিষয় 
কয়। ১৫॥ 

এখানে যে সকল উদাহরণ দেওয়৷ হইল তন্মধ্যে এমন কোন শব্দ 
নাই যাহা ঠিক সেইরূপ চারুত্ব প্রকাশ করিতেছে যাহা অন্থ কোন 
শব্দের ছারা প্রকাশ করা যায় না। 
অপিচ-_ 

“লাবপ্যার্দি যে সকল শব্দ অন্যবিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে তাহ! নিজের বিষয় হইতে অন্যত্র প্রযুক্ত হইলেও 
ধ্বনিপদত্ব লাভ করিতে পারে না। ১৬॥ 

হুইয়। লাগিল। মূৃহ হইযাও আবার ইহা দুঃসহ হইল-_ইহাই বৈচিত্র । 
'দ।ন”-শবের প্রয়োগের দ্বারা চরিতার্থত!| লক্ষিত হইতেছে । তথা 
পরার্থেতি । যদিও যে মহাপুরুষের প্রসঙ্গে এই শ্লোক রচিত হইয়াছে তাহার 
সম্পর্কে «মন্ুভবতি'-শবের মুখা অর্থই প্রযোজা, তাহ। হইলেও অপ্রাসঙ্গিক 

ইক্ষুর সম্পর্কে পীড়ার অন্কভব অসম্ভব বলিয়। পীড়নই লক্ষিত হইতেছে । সেই 
অর্থ বাহু পীড়নেই পধ্যবসিত হইতেছে । কিন্তু এখানে তে। প্রয়োজন আছে, 
তবে কেন ধ্বনি হইবে না এই আশঙ্ক। করিয়া বলিতেছেন- নচৈবংবিধ ইতি। 
মত উক্তন্তরেণেতি। অগ্ভ উক্তির দ্বার! অর্থাং ধ্বনির অতিররক্ত স্ট 

পব্দার্থময় ব্যাপার বিশেষের দ্বাব।। এব ইতি--পাচ বিষযেই প্রযোজা। 

ধবন্াক্িবিষয়ীভবেদিতি--ধ্বনি+ এব্দেব ছ্বাব। কথিত হয়। উদাহত ইতি । 

রদভি-ইত্যাদিতে | ১৫ ॥ 

এইভাবে বলিলেন, যেখানে প্রয়োজন থাকিলেও তাহা! আদরণীয় 
হয় না সেইখানে কি ধ্বনিব্যাপার থাকিতে পারে? ইহার পরে 
বলিতেছেন, যেখানে মূলতঃ কোন প্রয্মোজনই নাই, কেবল উপ্চচার খা 

'অভিশয়িত শব্দ ব্যবহার আছে সেইখানেও কি দ্দাবার ধ্বলনবা।পার থাকিতে 
পারে? কিং চেতি। - লাবপ্যার্ি শষ তবব্ষয়ীভত লবণরসবক্ত্ব প্রস্ততি 
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পেঁই লকল শবে উপচরিত বা লাম্ষপিক ব্যাপার আছে । সেই 
সমস্ত বিষয়ে যদি কদাচিৎ, ধ্বমির সম্ভাবনা থাকে, তাহাও অন্থপ্রকারে 
প্রবন্তিত ছয় ; সেই সমস্ভ শষের থ্রারা তাহা হয় না। 

অপিচ-- 

মৃখ্যার্থ হইতে বিভিন্ন হগ্যত্বাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধি (রূঢত্ব) লাভ 
করিয়াছে। মুখ্যার্থের বাধা, মুখ্যার্থের সংযোগ এবং প্রয়োজন__লক্ষণার 
এই তিন কারণের জন্ত যে ব্যবধান হয় এইসকল ক্ষেত্রে গ্রসিদ্ির জন্যই তাহ! 
রহিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে-পকোন কোন নিরঢা লক্ষণ 
প্রয়োগ সামর্থ্য বশতঃ অভিধানবং হইয়া থাকে ।” এই সকল (লাবপ্যা্দি) 
শব্দ নিজের বিষয় হইতে অন্তত্ত প্রযুক্ত হইয়াও ধ্বনির পদ লাভ করে না; 
সেইখানে ধ্বনি ব্যবহার হয় না। শব্দের উপচরিত বৃত্তি গৌঁণী ও লাক্ষণিকী | 
“লাবণ্যাদির 'আদি'-পদের দ্বারা «আহুলোম্য”, 'প্রাতিকৃল্য", 'সব্রক্ষচারী” 

প্রভৃতি লাক্ষণিক শব্ধ গৃহীত হইতেছে । লোমের অনুগত অর্থাৎ মর্দন । 
কূলের বিপরীত দিকে স্থিত শ্রোত প্রতিকূল। যাহার গুরু তুল্য ইতি 
সব্রদ্ষচারী। ইহ! হইল ইহাদের মুখ্য অর্থ। এবিধ অর্থ হইতে বিভিন্ন ষে 
অর্থ তাহা উপচার দ্বার! প্রাপ্ত । এইখানে কোন প্রয়োজনকে উদ্দেশ করিয়া 
লক্ষণ! প্রবৃত্ত হয় নাই। অতএব তাহার বিষয়ে ধ্বনন ব্যবহার হয় না। 
আচ্ছা! “দেবড়িতি” প্রভৃতি * স্থলে লাবণ্যাদি শব্দের সম্গিধানে প্রতীয়মানের 
অভিব্যক্তি হইয়াছে ইহা সত্য । কিন্ত গ্রতীয়মানের এই অভিব্যক্তি 'লাবণ্য*- 
শব্দ হইতে হয় নাই। বরং সমগ্র বাক্যার্থের প্রতীতির অনস্তর ধ্বননব্যাপার 
হইতেই হইয়াছে । প্রিযতমার মুখই সমস্ত দিজ্মগুলকে প্রকাশিত করিতেছে-_ 
বর্তমান দৃষ্টান্তে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে । অধিক বলা নিশ্রয়োজন। তাই 
বলিতেছেন-_প্রকারাস্তরেণেতি। ব্যঞ্কত্তের দ্বারাই । উপচারমূলক 
লাবণ্যা্দি শব হইতে নহে । ১৬॥ 

এইভাবে বিচার করিয়া দেখা যায় যেখানে যেখানে ভাক্ত প্রস্বোগ 

সেইখানে সেইখানে যে ধ্বনি হইবে তাহা হয় না। তাই যদি 
তাক্ত্ব ধ্বনির লক্ষণই হয় তাহা হইলে সর্বত্র ভাক্তত্বের সন্গিধিতে 
ধ্বনি পাওয়া যাইবে) অতএব উজ স্থলে (লাবণ্যাদি শবে ও ভক্তি প্রভৃতি 

» এখানে বে ম্লৌকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অর্থ গ্রহণ কয়! গেল না। 



৭৮ . ধ্বগ্যা্গোঁক' 

* যেখানে শবের মুখ্যরতি পাঁরত্যাগ কারয়। গোলীবাতর 
দ্বার! অর্থ বোঝান হয় সেইখানে যে ফল বা প্রয়োজন উদ্দেশ 
করিয়া শব্দ প্রবন্তিত হয় তাহাতে শব্দের গতি বাধিত 
হয় না। ১৭।। 

চারুত্বাতিশযা বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশনই সেখানে উদ্দেশ্য ; যদি মনে 

কর! যায় যে সেই প্রয়োজনকে প্রকাশ করিবার জন্যই শব্দের গৌণ 

প্রয়োগ হয় তাহা হইলে সেই জাতীয় প্রয়োগ ছুষ্টই হইবে। কিন্তু 
সেইরূপ হয় না। ন্মুতরাং__ 

বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়াই গৌণীবৃন্তি ঝ)বস্থিত হয়। যে 
ধ্বনির একমাত্র মূল ব্যঞ্জনা, গৌণীরৃত্তি কেমন করিয়া তাহার 
লক্ষণ হইবে? ১৮ ॥ 

সুতরাং ধ্বনি ও গুণবৃত্তি বিভিন্ন । গৌনীবৃত্তিকে ধ্বনির লক্ষণ মনে 

করিলে অব্যাপ্তিদোষও হইবে । 

স্থলে) অতিব্যান্তি দোষ হইবে । এই সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও আমর! 

বণি__যেখানে যেখানে ভাক্ত্ব আছে সেইখানে সেইখানে ধ্বনি থাকুক। 
তথাপি যাহা লক্ষণাব্যাপারের বিষয় তাহ| ধ্বননের বিষয় নহে। যেখানে 

বিষয় বিভিন্ন সেইখানে ধনী ও ধশ্খের সম্পর্ক থাকিতে পারেনা ; অথচ ধশ্মকেই 
ধন্ম্সপর লক্ষণ বলা হইয়া থাকে । লক্ষণ, অমুখ্য-অর্থবিষয়ক ব্যাপার ; ধ্বননের 
বিষয় হইতেছে প্রয়োজন বা যে অর্থকে উদ্দেশ্য করিয়! শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই 
প্রয়োজনবিষয় থাকা সত্বেও দ্বিতীয় লক্ষণাব্যাপার আরোপ কর! যুক্তিযুক্ত 
নহে, কারণ লক্ষণার সামগ্রী সেইখানে নাই । এই অভিপ্রায়্ে বলিতেছেন-- 
অপিচেত্যাদি। মুখ্যাং বৃত্তিং--অভিধা ব্যাপার ; পরিত্যজ্য--পরিত্যাগ 
করিয়! অর্থাৎ পরিসমাপ্ত করিয়1; গুণবৃত্তা-_গোণী বৃত্তির দ্বারা, লক্ষণার দ্বারা) 

অমুখ্যশ্য-_গৌণ অর্থের ; দর্শনং--প্রত্যায়ন! ) সা_তাহ1 ; যংফলং--যে ফল, 
কর্মভূত প্রয়োজনরূপ ; উদ্দিশ্ত-_উদ্দেশ করিয়া; করা হইয়া থাকে। সেই 
প্রয়োজনে দ্বিতীয় ব্যাপার রহিয়াছে । ইহা কিন্তু লক্ষণা নহেই। যেহেতু 
€(ব্মলদগতিঃ ) স্খলন্তী-_স্থলনশীল, অর্থাৎ বাধক ব্যাপারের শ্বারা বাধিত্ত হম; 
গতিঃ--অববোধন-শক্তি যে শবের তাহার ব্যাপার .লক্ষণা। ফেশব প্রয়োজন 



প্রথম উদ্দ্যোত ণন 

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিগ্রভেদে ইছা লক্ষণ হইতে পারে না? 

অবশ্য অন্য অনেক প্রকারে ভাক্তত্ব ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং 

ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণ নহে। 

জানায় তাহার বাধকষোগ নাই । যদ্দি মনে করা ষায় সেইখানেও বাধক আছে 

তাহা হইলে প্রয়োজন এখানে বুঝিবার বিষয় হয় বলিয়! সেইথানেও নৃতন নিমিত্ত 
ও নৃতন প্রয়োজন খুঁজিতে হইবে এবং এইভাবে অনবস্থার সষ্টি হইবে (অর্থাৎ 

তর্কের অবধি থাকিবে না)। সুতরাং ইহ! লক্ষণ-লক্ষণার বিষয় নহে--- 
ইহাই ভাবার্থ। দর্শনং__গিজন্ত নির্দেশ অর্থাৎ দেখান। কর্তব্য ইতি-__- 

অবগমন করাইতে হইলে । অমুখ্যতেতি । বাধকের দ্বারা শবের গতি নিরুদ্ধ 

করার ভাব। অভতস্তেতি--তাহার, শব্দের । তুষ্টতৈবেতি। প্রয়োজন ভাল 

ভাবে বোঝাইবার জন্তই সেই শব্ধ সেই অমুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। “বালকটি 

সিংহ”_-এই বাক্যে শৌধ্যাতিশয্যই বোঝান হইতেছে এবং সেই প্রয়োজন 
বুঝাইতে যদি শব্দের অথ বাধা পাষ ভাহা হইলে তাহ অর্থের প্রতীতিই 
করিবে না। তাহ। হইলে কিসের জন্য তাহার প্রয়োগ করা হইবে? যদ্দি 
বলা হয় যে শব্দের উপচবিত বা অতিশগ্বিত প্রয়োগের দ্বারা বটুতে সিংহের 
প্রতীতি হয় তাহা হইলেও যেখানে শৌধ্যাতিশয্য লক্ষ্য সেইখানে অন্য কোন 
প্রয়োজন খুঁজিতে হইবে এবং অন্ত কোন উপচারের অবতারণ। করিতে হইবে 
এবং এইভাবে অনবস্থার স্থষ্টি হইবে। যদি বল]! হয় যে এখানে শব্ধের গতি 
স্থলিত হয় নাই অর্থাৎ ইহার সহজ অর্থে বাধা হয় নাই, তাহা হইলে তো 

প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য লক্ষপাখ্য কোন ব্যাপার থাকে না; কারণ তাহার 
কারণ প্রভৃতি থাকে না। অথচ ব্যাপার যে একটা নাই তাহা তো নছে। 
ইহা! অভিধা নহে, কারণ কোন বিশিষ্ট সঙ্কেত নাই। অভিধা ও লক্ষণার 

অতিরিক্ত যে অন্ত ব্যাপার তাহারই নাম ধ্বনন। ন চৈবমিতি। প্রয়োগে 
কোন দোষ নাই, কারণ নিধিবক্সেই প্রয়োজনের প্রতীতি হইতেছে । তাই 
অভিধাই মুখ্য অর্থে প্রবেশ করিতে যাইয়া অর্থাৎ বুঝাইতে যাইয়! বাধকের 
দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া নিজের উদ্দেশ্ট সফল করিতে ন। পারিয়৷ অন্তত্র প্রসারিত 

হয়। অতএব এইকপ প্রয়োগ হয় যে ইহার বিষয় অমুখ্য । যেমন মুখ্য বিষয়ে 
সন্ষেতগ্রহণ হইয়া থাকে সেইক্ষপ অমুখ্য বিষর্যেও সঙ্কেত গৃহীত হইয়! থাকে 
তাই লক্ষণ অভিধার পশ্চাগামী। ১৭ 



উপসংহার করিতেছেন--তম্মাদিতি। ধেছেতু তাহার ( তিধার ) বাধ! 

হইলেই ইহার উতান হয় এবং যেহেতু ইহা অভিধার পুচ্ছের দত তাই ইহার 
নাম গোৌঁণীবৃত্তি অর্থাৎ গৌণ লাক্ষণিক প্রকার। এই গৌনীবৃত্তি কেমন করিয়! 
ব্যগুনাত্মক ধ্বনির বিষয় হইবে, কারণ ইহাদের বিষয়ই বিভিন্ন? ইহাই 
উপসংহারে বলিতেছেন--তন্মার্দিতি। যেহেতু অতিব্যাপ্তির কথ বলা 

হইয়াছে সেই প্রসঙ্গেই ভিন্ন বিষয়ত্বের কথা আসিয়াছে ; তশ্মাৎ__সেই হেতুর 
জন্যই | কারিকায় আছে-__“অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষের জন্য ভাক্ত অর্থ 

ধ্বণনর লক্ষণ হইতে পারে লা।” এই অংশের অতিব্যাপ্তিদোষের কথা ব্যাখ)! 

করার পর অব্যান্তি বুঝাইতেছেন--অব্যাপ্তিবপোন্তেতি। অন্য- ইহার, 

গোঁণীবৃত্তিৰপ লক্ষণের | যদি এইরূপ হয় যে যেখানে যেখানে ধ্বনি আছে 
সেইখানে সেইখানে ভাক্তত্বও আছে তাহ] হইলে অব্যাঞ্থিদোষ হইবে না। 

কিন্তু তাহ] তো। হয় না। “ন্ুবর্ণপুষ্প।৮ ( পৃঃ ৪৯) ইত্যাদি অবিবক্ষিতবাচ্য- 

ধ্বনিতে ভাক্তত্ব আছে। কিন্তু “শিখবিণি" (পৃঃ ৪৯) ইত্যাদিতে কেমন 

করিয়া তাহা পাওয়া যাইবে? আচ্ছা, বলা যাইতে পারে “য গোৌণী অর্থ 

লক্ষণার দ্বারা আচ্ছন্ন (পরিব্যাপ্ত ) হইযাছে অর্থাৎ লক্ষণ। গৌণকে অন্তভূতি 

কবিয়া থাকে । কেবল শব্দ (সিংহাদি ) সেই অর্থ ( বালক-বাচকাদি অর্থ) 

লক্ষিত ক€রয়া তাহারই সঙ্গে সমানাবিকরণত। কা একাশ্রয়ত্ব লাভ করে £-_ 

“বালকটি সিংহ” ইতি । অথব। অর্থই (সিংহাদি অর্থ) অন্য অর্থের (বালকার্দি 

অর্থের ) লক্ষণা করিয়া নিজেব বাচককে ( সিংহাদি এব্কে ) অন্ত অর্থে 
বাচকের (বালকাদি শবেব ) সঙ্গে সমানাধিকরণযুক্ত করে অথব। শব্দ ও অর্থ 

যুগপৎ তাহাকে লক্ষিত করিষ! অন্য শব ও অর্থের সঙ্গেই মিশ্রিত হয়। 

ইহাই লাক্ষণিক হইতে গৌণের পার্থক্য । বলাই হইয়াছে-_-“গোঁণীস্থালে 
লক্ষ্য বাচক শব্দের (বটু প্রভৃতির ) প্রয়োগ হয়, লঙ্গণায় তাহা 

হয় না। তাই গৌণীস্থলেও লক্ষণ। আছেই; তাহাই সর্বত্র ব্যাপক। 
তাহা আবার পাচ রকমের--(১) অভিধেয়ের সঙ্গে সংযোগ হইতে- এছিরেফ? 

বলিতে বোঝায় যাহার ছুই রেফারুতি শুক আছে; এইভাবে তাহার 
অভিধেয় হয় ভ্রমর? সেই “ভ্রমর"-শবের সঙ্গে যটপদলক্ষপাক্রান্ত বস্তর 

যে সন্বপ্ধ তাহাই “খিরেফ' শবের দ্বারা লক্ষিত হয়। যে অভিধেয় 
সম্বদ্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহাকে নিমিত্ত করিম্াই এই লক্ষিত অর্থ 
পাওয়া যায়। (২). অভিধেয়ের সঙ্গে সামীপ্যবশতঃ:--গঙ্গায় 'ঘাধবলতি। 
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(৩) অভিথেয়ের সঙ্গে সমবায়প্থধধশত:-..অর্থাৎ আধেয়সশ্বদ্ধবশতঃ খা, 
ষ্টিসমৃহকে--_অর্থাৎ যটধারী পুরুষগপক্ষে-_ প্রবেশ করাও। (8) বৈপরীতা- 
সম্বদ্ববশতঃ_. খেমন, শক্রকে উদ্দেশ করিয়া কেহ বলিতে পারেন, «তাহার দ্বারা 
আমার কি না উপকার করী হইয়াছে।” (৫) ক্রিয়াযোগবশতঃ অর্থাৎ কাধ্য- 
কারণভাব হইতে | ধেষন, -অ্লাঁপহারীকে বলা যাইতে পারে, এই ব্যক্তি 
প্রাণ অপহরণ করিত্তেছো এইকপ পীচ প্রকারের লক্ষণা সকল ক্ষেত্রেই 
পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে । সেই ভাবে বল! যাইতে পারে বে শশখরিণি'-উদ্বাহরণে 
(পৃঃ ৭০) আকষ্থিক প্রশ্নবিশেধের পারা বাধকের প্রবেশ হইয়াছে ; তাই এখানে 
সম্বন্বযুক্ত লক্ষণা তো আছেই। ইহার উত্তয়ে বল! হইবে--মধাস্থলে লক্ষণ! যে 
আছে তাহ তোস্বীকতই হইয়াছে পুনরায় প্রশ্ন হইবে-_তবে ণববক্ষিতা-তপর' 
এইরূপ কেন বলা হইল? উত্তরে বলা ষায়__-এখানে “বিবক্ষিতান্যপরবাচা* 

ভেদের দ্বারা অসংলক্ষ্যক্র্ব্যঙ্গ্যাত্সক মৃখ্যধবনি বিবক্ষিত হইয়াছে। 
তস্তেদ” (বৃতিতে ) শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে রস, ভাব, তাহাদের আভাস, 
প্রশম ও অন্ঠান্ত প্রভেদ। সেইখানে তো লক্ষণার উপলব্ধি হয় না। তাহা 
হইলে ঈীডাইল এই £- কাবা বিভাব ও অস্থভাবেরই প্রতিপাদন করে ; তথায় 
মুখ্য অর্থে বাধফের প্রবেশ অসম্ভব | স্থতরাং লক্ষণার অবকাশ কোথায়? 

আবার ইহাঁও বলা যাইতে পারে, বাধার প্রয়োজনই বাকি? লক্গণার 

স্ববপ তো এই £ «যে প্রতীতি অভিধেয়ের সঙ্গে অবিনাভূত হইয়া থাকে, 
তাহাই লক্ষণা।” এখানে রসাদ্দি অভিধেয় বিভাবাদির সঙ্গে অবিনাভূত হইয়া 
আছে এষং সেইভাবেই তাহাবা লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু বিভাব ও অন্ুভাব 
রসেব কাবণ ও কাধ্যবী এবং ব্যঠিচারী তাহার সহকারী --এই যুক্তিও 
অগ্রাহ। এই যুক্তি স্বীকার করিলে ধৃম'-শব হুইতে ধূম প্রতিপন্ন হইলে 
অগ্নির শ্বতিও লক্ষণার থারাই হইবে এইরূপ বল! যাইতে পারে। তাহা হইলে 
সেই অগ্নি হইতে লীভাপনোদনস্থৃতি উৎপন্ন হইবে । আইভাবে শষের অর্থের 

আর শেষ থাকিবে না। যদ্দি বলা হয় যে ধধম"শবধ ধূম বুঝাইলেই তাহীর 
অর্থবিশ্রান্তি লাভ করে এবং তাই তাহাক়্ এ প্রকারের কোন ব্যাপার থাকে 
না তাহা হইলে তো! যে মুখ্যার্থবাধা লক্ষণাঁর প্রাণন্বরূপ তাহাই আসিয়া 
পড়িল। ঘি মুখ্য অর্থে খাখকই আসিয়া পড়ে তাহা হইলে শখ নিজের অর্থ 
বিশ্রান্তিলাভ ফরিতে পারে না। বিভ্তাবার্দির প্রতিপানে কিন্ত কৈনি 
বাধধ নাই। আবার প্র্গ হতে পারে--ধুনেক শ্রপ্তিপাধনে ধেমন অররির 

দি 
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স্বতি আলে। সেইরূপ বিভাবাদির প্রতিগ্াদনের পরে রত্যাদি চিত্ববৃতির 
সম্পর্কে জান হয়। সুতরাং এখানে শবেরই কোন ব্যাপার নাই। এই যে 
শীমাংসক মহাশয় প্রতীতির ব্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছেন তাহাকে প্রশ্ন 
করিতে চাই--আপনার কি ইহাই অভিমত যে পরের চিত্তবৃত্তিতে রত্যাদির 

উপলব্ধি হইলেই রসপ্রতীতি হয়? আপনি এইকপ ভ্রম করিবেন না॥ 
এইভাবে লোকগত চিতবৃত্বির অন্গঘানমাজ হয়--এখানে ক্স কোথায়? যে 
রসাম্বাদ অলৌকিক চমৎকারাত্মক, কাব্যগতবিভাবাদির চর্বণা যাহার 
প্রাণস্বূপ লৌকিক ল্মরণান্ধমানের সঙ্গে তাহাকে সমান করিয়া দেখিয়া 
তাহাকে সীমাবদ্ধ কর! উচিত নহে। 

লৌকিক কাধ্যকারণ ও অঙ্কমান গুভূতির দ্বার! ধাহার হৃদয় সংস্কৃত 
হইয়াছে তাহার কাছে বিভাবাদি প্রতিপন্ন হইলে তিনি উদ্দাসীনভাবে তাহা 
উপলদ্ধি করেন না। যে হ্ৃদয়-সম্মিলনের অপর নাম সহ্ৃদয়ত্ব তন্বারা বশীভূত 

হইয়া! তিনি ইহাদ্দিগকে উপলান্ধী করেন। যে রসাস্বাদ পুর্ণ হইবে বিভাবাদি 
তাহার অঙ্ক্রদূপে প্রতিপন্ন হয় । যাহাতে তন্সয়ত্ব হইতে পারে এই জাতীয় 
চর্বণার প্রাপস্বর্ূপ হইয়াও বিভাবাদ্ি প্রতিপন্ন হুয়। এই চর্ধণা অন্ত কোন 
প্রমাণ হইতে পুর্বে পাওয়া যায় নাই যাহাতে এখন ইহার স্বতি হইতে পারে । 
এখনও অগ্ত প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে না, কারণ অলৌকিক বিষয়ে 

প্রত্যক্ষাদি ব্যাপারের অবসর নাই । অতএব বিভাবাদির ব্যবহার অলৌকিকই 
বটে। তাই বলা হইয়াছে--বিভাব বিশিষ্ট জ্ঞানের উপায়। লৌকিক 
উপায়কে কারণ বল! হয়, বিভাব বল! হয় না। অন্গভাবও অলৌকিকই ; 
যেহেতু বাক্, অঙ্গ ও সবকৃত অভিনষ অস্থুভব করায় সেইজন্য ইহাকে বলা! হয় 
অন্ুভাব।” সেই চিত্তবৃত্বিতে তন্ময়ত্ব লাভকেই বলে অহ্ভবন। লৌকিক 
ব্যাপ।রে বল! হয় কার্্য* অন্গুভাব নহে । পরকীয্প। চিন্তবৃত্তির প্রতীতি হয়ন]। 
এই অভিপ্রায়েই--বিভাব, অন্থভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের 

নিপ্পত্তি--এই হৃত্রে স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করা হয় নাই। স্থায়ী ভাবের 

সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয় ইহা! বলিলে ঘুক্তিবিরুদ্ধ হইত। শুধু গঁচিত্যের জন্াই 
বল। হইয়া! থাকে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। এই শুঁচিত্য দুইটি কারণ- 
বশতঃ ঘটিয়া থাকে । সহ্ৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে বিভাব ও অন্থভাবের উপযোগী 
'সমুচিত) যে চিত্তধৃতিসংস্কার আছে তাহার উদ্বোধনের ছারাই সুন্দরের চর্বপার 
টদয় হয়। অধিকন্ধ, -ভুদয়সম্মিলনের মূল উপযোগী হইতেছে লৌকিক চিত্ত- 
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বৃত্তির পরিজ্ঞনি ; সেই অবস্থায় স্ন্সী রত্যাদিভাব উদ্ভানপুলকাদি বিতাব- 
অন্ভাবের ছারা উদ্দীপিত হটয়া গ্রতীত হয়। ব্তিচারী ভাব চিত্তবৃতিমূলক 
হইলেও মুখ্য চিত্তবৃত্তির অধীন হইয়াই চর্ধিবিত হইয়া থাকে; তাই ইহ! বিভাব 
ও অন্ুতাবের মধোই পরিগণিত হয়। অতএব ইহাই রস্কমানতার নিশ্পত্তি ষে 
অবিচ্ছিন্ন বন্ধুলমাগমাদিকারণজনিত হর্য প্রভৃতি জৌকিক চিত্তবত্তিকে 
অপ্রধান করিয়াই ইহা চর্বণারূপত্ব লাত করে। তাই চর্ধণা অভিব্যঞ্জনই ; 

তাহা প্রধাণব্যাপারের মত জ্ঞাপন নহে । তাহা হেতুমূলক ব্যাপারের মত 

উতপাদনম্বরূপও নহে । প্রশ্ন এই, যদি ইহা জ্ঞাপনও নহে, উৎপাদনও নহে, 
তবে, এই বস্ত কি? ইহা এই বস্ত, এইবূপ বল! যায়না ; এই রস ন্লৌকিক । 
আচ্ছা, বিভাবাদি হেতু কি জ্ঞাপনের হেতু, না কোন কারধ্যের ?- ইহা জাপকও 
নহে, কারকও নহে; কেবল চর্বণার উপযোগী । আচ্ছা, আর কোথায় ইহা 
দেখা যায়? আর কোথাও দেখা যায় না বলিয়াই ত ইহা অলৌকিক বলিয়া 
কখিত হইয়াছে । তাহা হইলে তো রস কিছুর প্রমাণ হইল না; হউক ন। 
তাই? তাহাতেই বাকি? চর্বণ! হইতেই গ্রীতি ও ব্যুৎ্পত্তি সিদ্ধ হয় ১ ইহার 
বেশী আর কি চাই? যদি বল! হয় ইহার কোন প্রমাণ নাই, তবে উত্তর এই যে 
ইহ! অগ্ত কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে; কারণ নিজের অস্ৃভূতির ঘারাই ইহ? 

পিন্ধ, যেহেতু এমন জ্ঞান বিশেষ আছে যাহা! শুধু চর্বণাত্বক। অধিক বলা 
নিশ্রয়োজন। রল যে অলৌকিক তাহার আর একটি হেতু আছে। ললিত, 
পরুষ অন্রপ্রাসের দ্বার অর্থ অভিহিত হয় নাঃ কিন্ত তাহ! রসের ব্যঞ্জনা দিতে 

পারে। সেইখানে লক্ষণার শঙ্কাই বা! কোথায়? কাব্যাত্মবক শবের পুনঃ পুলঃ 
আবৃত্তির দ্বারাই সেই চর্বণ। নিষ্পন্ন হয় এইরূপ দেখা যায়। সহৃদয় ব)ক্তি পুনঃ 
পুনঃ সেই কাব্যই পাঠ করেন এবং আম্বাদন করেন। “যাহা গ্রহণ করা হয় 
তাহাই যদি আবার বজ্জন কর! যায় তাহাকে উপায় বলে।” এই নিয়ম 

কাব্যে খাটে নাঃ কাব্যের প্রতীতি হুইয়া গেলেই তাহার অন্পযোগিতা 

হয়না। তাই কাব্যে শব্বেরও ধ্বনন ব্যাপার আছে। ইহার জন্যই ক্রমের 

অলক্ষ্যতা। (অভিধার পরে ধ্বনন আসে-_ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়1) কেহ 

কেহ বে বলেন যে ধ্বনি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষ হয় তাহা! তাহাদের 

অনভিজ্ঞতার পরিচয় দবেয়। কোন শাস্ত্রে -( কাব্যে নহে )_-ষে কোন বাকাই 
একবার উচ্চারিত হইলে অর্থ প্রতিপাদ্ন করে এবং যেহেতু পরম্পরবিরোধী 
অনেক সক্ষেতের স্বতি থাকেনা ভাই কেমন করিয়া তাহ! ছুইটি অর্থ বুধাইবে? 
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ভাক্তত্ব কোন কোন ধ্বমিঞডেদের উপলক্ষণ হইতে 
পারে। 

ধ্বনির যে সকল প্রভেদ কথিত হইবে ভাক্তত্ব তাহার কোন একটির 
উপলক্ষণ হইতে পারে। যদ্দি বল! হয় যে গৌনী বৃত্তিই ধ্বনির লক্ষণ 

পরম্পরবিরোধী নছে এমন একাধিক সঙ্কেত থাকিলে সবগুলি জড়াইয়। 
বাক্যের একটি অর্বহয়। একটি অর্থের বিরতির পর ক্রমান্বয়ে আরও অর্থের 

ব্যাপার থাকিতে পারে না। বাকা পুনরুচ্চারিত হইলেও বাক্যে সেই একই 
অর্থ থাকে; যেহেতু যে সঙ্কেতের বলে এবং যে প্রকরণে অর্থ গ্রহণ করা যায 
ভাহা তো অপরিবন্তিতই থাকিয়! ষায়। প্রকরণ ও সক্ষেতের দ্বার যে অর্থ 

পাওয়! যায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া শব্দ যেঅন্ এক অর্থবুঝাইতে পারে সেই- 
রূপ কোন নিয়ম নাই। সেইর্বপ হইলে *ন্বর্গকামী অগ্রিহোত্র যজ্ঞ করিবেন”-_ 
এই বেদবাক্যের বে “কুকুর মাংস ভক্ষণ কবিবে” এইরূপ অর্থ হইবে না 

তাহারই বা কি প্রমাণ থাকিবে? তাহা হইলে অর্থের কোন ইয়ত্বা থাকে ন' 
এবং অর্থের কোন নিশ্চিত আশ্বান থাকেনা । এই সকল স্থলে বাক্যভেদ 

দোষও বর্তে। কিন্তু এইখানে__বাঞ্জনাব্যাপাবে-_বিভাবাদিই চর্ধণাব প্রতি 
উন্মুখী হুইয়। গ্রতিপাদিত হয়। স্থতরাং এখানে সন্কেতের উপযোগিতা নাই । 

শান্্রবাক্যে যেমন আছে-_আমি নিযুক্ত হইধান্ি, আমি করিব, কাজ করিষ৷ 
আমি কৃতার্থ হইয়াছি--ইহা সেইরূপ শাস্ত্র প্রতীতির মত নহে। যেহেতু 
এ স্থলে যে কর্তব্য রহিয়াছে তত্প্রতি উন্মুখতা থাকে বলিয়াই তাহ লৌকিক । 
কিন্ধ বিভাবাদিব এই চর্বণা অদ্ভুত পুস্পের স্ঠায়, তাৎকাঁলিক সারবন্ত! 
লইয়াই ইছা। উদ্দিত হয়, ইহা! পুর্ববাপর কালাম্ষায়ী নহে । তাই রসান্বাদ 
লৌকিক আশ্বাদ ও যোগীর আনন্দের বিষয় হইতে বিভিন্ন । অতএব 
*শিখরিণি* ( পৃঃ ৭০) ইত্যাদিতেও মুখ্যার্থবাধাদিক্রমের অপেক্ষা না করিয়াই 
সহদয়ব্যক্তিরা বক্তার চাটুরসাত্মক অভিপ্রায় উপলব্ধি করেন। এইজন্য 
গ্রন্থকার সাধারণভাবে বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যধ্বনিতে ভাঞ্জত্বের অভাবের 

কথা বলিয়াছেন । আমরা তো মীমাংসক মহাশয়কে বুঝাইবার জন্ত বলিলাম 
-আচ্ছা, যানিয়! লইলাম্ এখানে লক্ষপাই আছে। কিন্তু অলক্ষ্যক্রমব্ঙ্গা- 
ধ্ববিতে কুপিত হই্সাই বা.কি করিবেন? আর যদি কৃপিতই না, হুইন্া থাকেন 
তবে, পরের.) এভৃতি,, আবিব্িতবাচ্যত্মনির, উাহুরণেও 
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তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে শুধু অভিধাব্যাপারের ছ্বারাই সকল 
অলস্কারবর্গ লক্ষিত হুইয়া গেল। তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন করিয়। প্রত্যেক 
অলঙ্কারের লক্ষণ কর! ব্যর্থ হইয়া পড়ে । পক্ষাস্তরে_ 

যদি বলা হয় যে ধ্বনির লক্ষণ পূর্বেই কর! হইয়াছে তাহ! 
হইলে আমাদের বক্তব্যই সমধিত হয়। ১৯ ॥ - 

যদি ধ্বনির লক্ষণ অন্য লেখকেরাই করিয়। থাকেন তবে আমাদের 
পক্ষই সমধিত হইয়াছে । কারণ আমাদের বক্তব্য এই যে ধ্বনি আছেই । 

তাহা পুব্বেই দিদ্ধ হইয়া গিয়া থাকিলে আমাদের প্রয়োজন বিনাযতে 
সিদ্ধ হইয়াছে । বীহারা এই সন্হদয়হৃদয়সংবেষ্ভ ধ্বম্াত্মাকে 
অনির্ধচনীয় বলিয়াছেন ত্রাহারা বিবেচনা করিয়া কথা বলেন নাই। 

দেখিতে পাইবেন যে লক্ষণার মুখ্যার্থবাধা! প্রভৃতি উপকরণের অপেক্ষা না 

করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি বিশ্রীস্তি লাভ করে। অধিক বলা নিশ্রয়োজন। 
তাই উপসংহার করিতেছেন-_তক্মান্তক্তিরিতি | ১৮। 

আচ্ছা ধ্বনি ও ভাক্তত্ব একরূপ না হউক, ভাক্তত্ব ধবনির লক্ষণ না হউক, 
উপলক্ষণ তো! হইবে | যেখানে ধ্বনি থাকে সেইখানে ভাক্তত্ব থাকিবে-_ 
এইবূপভাবে ভাক্তত্বের ছার! ধ্বনি উপলক্ষিত হয়। কিন্তু এইবূপ সর্ব দেখা 

যায় না); ইহাতে অপরের মতই বা কি সিদ্ধ হইল, আমাদের মতেরই বা! কি 
খগুন হইল? এতহছদ্দেস্ট্ে বলিতেছেন _কন্যচিদিত্যাদি। প্রশ্ন হইবে, 
ভাক্তত্ব ষে কি তাহ। প্রাচীনের। বলিয়াছেন, তাহার উপলক্ষণের দ্বারাই ধ্বনির 

লক্ষণও করা যাইবে । তাহ! জানাও যাইবে ।-.তাহার আর লক্ষণ করিয়া লাভ 

কি? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-_ঘদ্দি চেতি । অভিধান-অভিধেয়ভাব 

সমগ্র অলঙ্কারবর্গকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে । বৈয়াকরণেরা ও মীমাংসকেরা 

অভিধার স্বরূপ নিরূপণ করিয়া! দিয়াছেন । এই মতান্ুসারে বল যাইতে পারে £ 
এখন কোথায় মার অলঙ্কারবর্গের কি ব্যাপার রহিল? এইভাবে বলা যাইতে 

পারে যে যখন হেতুর বলেই কাধ্য হয় এই কথা নৈয়ায্িকের! বলিয়াছেন তখন 
ঈশ্বর প্রভৃতি কর্তা বাজ্জাতার এমন কি কাজ থাকিতে পারে যাহ। অপুর্ব্ব ? 

এই ভাবে বিচার করিলে কোন কিছুর আদি কারণ খুজিয়! পাওয়া যায় না। 

তাই বপিতেছেদ---লক্ষণকরণবৈযর্থাপ্রসঙ্ম ইতি । অপুর্ব বস্তর উন্মীলন না 
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যে সকল নিয়মের কথা আমরা বলির়াছি ও বপিব সেই সকল 
নিষ্সমান্থুসারে ধ্বনির সাধারণ ও বিশেষ ঞক্ষণ বল! হইলেও যদি তাহা 
অনির্ধচনীয়ই থাকিয়। যায় তাহা হইলে এই অনির্বচনীয়তা সকল 
বিষয়েই প্রযোজ্য । আর যদি এই অতিশয়োক্তির দ্বার! তাহার! 

ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে ইহা অন্য (গুণীভূতব্যঙ্গ্য) কাব্য হইতে 
অতিরিক্ত কিছু এবং এইভাবে ইহার স্বরূপের আখ্যান করেন তাহা 

হইলে তাহার! যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন । 
ইতি শ্্রীরাজানক আনন্দবদ্ধনাচাধ্যবিরচিত ধ্বন্তালোকে প্রথম 

উদ্দ্যোত। 

হয় নাই হইল। যাহা পুর্বে ছিল এই বকম বস্তরই যদি পুনরায় উন্মীলন 
করিয়া থাকি তানা হইলেই বাদোষ কি? এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন-_ 

কিং চেত্যাদ্দি। প্রাগেবেতি । আমাদেব প্রষত্তবের পুর্ববে। এইভাবে তিন 
প্রকারের অনস্তিত্ববাদ ও ভাক্তত্েব অসুংপাতিতাব নিবাকরণ কবাব মধ্যেই 

অলক্ষণীয়ত্বসম্পকিত মত নিবাকৃত হইয়াছে । এইজন্ক মূল কাবিকাতে এই 
মতের সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিরাকবণার্থ কোন উক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই 

অলক্ষণীয়হবাঙদ নিরারুত হইয়া গিয়া থাকিলেও বৃত্তিকাব তীহ্থাব প্রমাণযোগা 

পদার্থের সংখা! পরিপুবণেব জন্য নিজেই সেই পক্ষ গ্রহণ কবিয়া তাহাব খণ্ডন 

করিতেছেন-_যেইপি ইত্যাদির ছার । পুর্বোক্ত নীতিতে “বত্রার্ধ শব্দো বা” 
(১।১৩)--এই কারিকায় ধ্বনিব সাধাবণ লক্ষণ কথিত হইয়াছে । ষে নীতি এখন 
অবঙ্শ্বিত হইবে তদনুসাবে ধবনির বিশেষ লক্ষণ স্থচিত ভইবে -“অর্থান্থবে 

ক্রমিতং” (২1১) ইত্যাদির দ্বাব!। এইজন্য প্রথম উদ্দ্যোতে কাবিকাকাব 
ধ্বনির যে সম্বস্ত অবান্থব বিভাগ আছে এবং বিশেষ লক্ষণ আছে তাহা প্রকাশ 

করিয়া সেই বিষয়েব সমর্থনপ্রসঙ্গে ইহাও স্ুচিত কবিয়াছেন মে ধবনিৰ 

মূল বিভাগ দ্বিবিধ। দেই অভিপ্রায়েই বৃত্তিকার এই উদ্দেচাতেই মূল 
বিভাগের কথা বলিয়াছেন--“স চ দ্বিবিধঃ।” 

সর্কেধামিতি । লৌকিক এবং শান্ীয়। অতিশয়োক্তোতি। “সেই 
অক্ষর্ত্থপি হৃদয়ে কি এক অপুর্ব বস্ত স্ফুরিত করিতেছে ।” এই দৃষ্টাশ্টে 
ধেহন অতিশয়োক্তির দ্বারা সারভ্ততত্ব প্রতিপাদন করার উদ্দেস্টে 
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অনির্ব্বগনীয়তার উল্লেখ কর হইয়াছে, ধবনিসম্পর্কেও সেইয়প। এইভাদে 

শিবকে স্মরণ করিয়া নিজ ব্যাখ্য! সমাঞ্ধ করিলাম । ১৯॥ 

“লোচন বিনা শুধু জ্যোৎন্সার দ্বারাই কি জগৎ উদ্ভাসিত হয় 1* সেইজন 
অভিনবগুপ্ত এখানে পোচন উন্মীলন কাধ্যে আরভী হইফাছে। যে উন্মীলনী 
শক্তির তারাই ক্ষণেকের মধ্যে বিশ্ব উন্নীলিত হইয়া পড়ে সেই মঙ্গলমন্্রী 
প্রকাশনশক্তি__যাহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ অআহাকে আমি বদান 
করি।” 

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচাধ্য অভিনবগুপ্ত কর্তৃক উন্দীলিত সহ্ৃদয়ালোক- 
লোচনে ধ্বনিসক্কেতবিষয়ে প্রথম উদ্দ্যোত । 

* চশ্রিকা--ধগ্কালোক গ্রন্থ সম্পর্কে অন্ত কাহারও রচিত টীকা। বিনালো কঃ-- 

বিনা+আলোক অর্থাৎ ধ্বালোক গ্রর্থ। তাছা হইলে এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে. 

'জোন' রচিত লা হইলে গুধ জিকা চীকার ধায়! কি ধ্গ্কালোক উদ্ভাসিত হইতে পায়ে? 



চি উদ্দ্যোত 
এইভাবে অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতাগ্তপরবাচ্যনামক ধ্বনির 

হই প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে । তগ্সধ্যে অবিবক্ষিতবাচ্যের গ্রভেদ 
বুঝাইবার জন্য বল৷ হইতেছে-_ 

অবিব্ক্ষিতবাচ্যধ্বনির বাছ্য অর্থ অর্থাস্তরে সংক্রমিত 
হয় অথবা অত্যন্তরূপে আচ্ছন্ন € তিরস্কৃত ) হয়। রাচ্যের এই 
ছুই প্রকারের প্রভেদ মানিয়৷ লওয়া গিয়াছে । ১। 
পপ সপ. দ 

“যাহাকে স্মবণ কবিলে শ্রেয়োলাভ হয় এবং আধিব্যাধিব ধবংস হয় 

সেই শিবানী যিনি অভীষ্ট ফললাভ বিষয়ে উদার কল্পলতাসদৃশ তাহ!কে আমি 
স্বর্ভি করি।” 

এই উদ্দ্যোতের সঙ্গতি দেখাইবার জন্য বৃত্তিকার এইভাবে আবস্ত কবিতে- 

ছেন--এবমিত্যা্দি। প্রকাশিত ইতি । বুত্তিকারন্ূপে আমাব দ্বাব। ইহ" 
যেআমি সুত্র লঙ্ঘন করিয়৷ বলিয়াছি তাহা! নহে, কারিকাকারেব অভি- 

প্রায়াচসারেই এইর্প বল হইয়াছে-_তত্রেতি । বৃত্তিকাব যে ছুই প্রকার 

প্রতেদ প্রকাশ কবিয়াছেন তাহার ষে মৃলীভূত কারণ--এইরপে গ্রন্থসঙ্গতি 
করিতে হইবে । অথবা পুর্ব কথার পরে । সেইখানে অর্থাৎ প্রথম উদ্দ্যোতে 

বৃত্তিকাব অবিবক্ষিতবাচ্যের যে প্রভেদ ও তাহাব ম্স্ত:পাতী প্রকারের কথ 

বলিয়াছেন তাহা প্রতিপাদন কবিবার জন্য ইহা বলা হইতেছে । তাহাব 
অন্তঃপাতী প্রভেদ প্রতিপাদনপুর্ববক এবং প্রথম উদ্দ্যোতে যাহা বল! হইয়াছে 
তাহার প্রতিপাদন কবিবাব অন্ত ইহা বলা হইতেছে । মূলতঃ যে ছুই 
প্রভেদ আছে তাহাতে কারিকাকারের৪ সম্মতি আছে ইহাই ভাবাঞ্ত। 
সংক্রমিত” ইহার মধ্যে যে পিজন্ত প্রয়োগ আছে তন্দারা এবং তিবস্কৃত 
শব্দের দ্বারাও ইহাই বল। হইল যে ব্যঞনাব্যাপারে যে সকল সহকারিবর্গ আছে 
এই অর্থাস্তরসংক্রমণ তাহাদ্দেরই প্রভাব । যে বাচ্য অবিবক্ষিত হওয়ায় 
অবিবক্ষিতবাচ্যধবনি এই নামকরণ হইয়াছে সেই বাচ্য ছুই প্রকারের । 
যদি কোন অর্থ বাচ্যভাবে উৎপন্ন হইয়্াও সমগ্রের সহিত অস্থপযোগিতাবশত্তঃ 
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এই যে ছুই প্রকারের ভেদের কথাও বলা হইল ইহাদের দ্বারা 
ব্যঙ্্যেরই বৈশিষ্ট্য সূচিত হইল। তাই ব্যঙ্গা প্রকাশনপর ধ্বনিরই এই 
প্রকারভেদ । 

তন্মধ্যে অর্ধাস্তরসংক্রমিতবাচ্যধবনির উদাহরণ-_- 

“মেঘসমূহের ন্নিগ্কশ্তামলবর্ণবিশিষ্ট শোভা আকাশে পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছে ; বিকসিত বলাকাশ্রেণী মেঘে সঞ্চরণ করিতেছে ; জলকণাবাহী 
বাতাস বহিতেছে ; মেঘবন্ধু ময়ুরগণের .স্ুম্বন কেকাধ্বনি শোন! 
যাইতেছে । ইহারা যেমন খুসী থাকুক; আমি অতিশয় কঠোরহাদয় 
রাম বাঁচিগ্না আছি এবং সব সন্ত করিতেছি। কিন্তু বৈদেহীর কি 
হইবে ? হাহা, হা দেবি, তুমি ধৈর্য ধারণ কর ।” 

বাচ্যাতিরিক্ত অন্ত কোন ধশ্মের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে লক্ষপাশক্তির হ্বার1 অন্ত 

কোন অর্থ লক্ষিত করে তবে সেই অর্থ লক্ষিত অর্থের অনুগত হয় বলিয়। 

তাহ! সুত্রের ম্যায় বর্তমানই থাকে । সে রূপান্তরে পরিণত হইয়াছে এই কথা 
বলা হইয়া থাকে। যে অর্থের উপপন্তিই হয় না এবং অর্থান্তর গ্রহণের 

উপায়মাত্র হইয়াই যাহ! পলায়ন করে বলিয়! মনে হয় তাহাকে তিরস্কৃত 
(আচ্ছর ) বল! হইয়াছে । যখন ব্যঙ্গাত্মুক ধ্বনির ভেদই নিব্পিত হইতেছে 
তখন বাচ্যের ভেদ ছুই রকমের এইরূপ ভেদকথন সঙ্গত নহে এই আশঙ্কা 
করিয়া বলা হইতেছে-__-তথাবিধাত্যাং চেতি। “৮-শব যেহেতু অর্থে। 
বাঞ্তকের বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই ব্যঙ্গ্যবৈচিত্র্যের কথা বল! ধুক্তিযুক্ত। ব্যগ্কক 

অর্থে ষদি ধিবনি' শবের প্রস্বোগ হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। যাহার 

স্বারা ভেদ প্রতিপাদন কর1 হুইবে তাহা যদি সার্থকনাম। হয় তবে তন্বারা 

লক্ষণও সিদ্ধ হইস্সা থাকে । এই অভিপ্রায়ে লক্ষণের কথ৷ না বলিয়া উদ্দাহরণই 
দিতেছেন-__অর্থান্তর,সংক্রমিতবাচে]। ষথেতি। এই শ্লোকে 'রাম'-শব কাব্যের 
বিষয়-_ ইহাই সঙ্গতি। জিখয়া__মেঘের সম্পর্কে আসিয়া যে সরসতা পাইয়াছে, 
শ্যামলয়া গ্রাবিড় দেশীয় রমণীর বর্ণের মত কৃষ্ণবর্ণাবশিষ্ট যে কান্তি অর্থ।ঘ 

চাকুচিক্য তাহার দ্বারা, লিধ-_আচ্ছুরিত+ বিয়ৎ-.আকাশ, ফেঃ-বাহাদের, 

দ্বারা, বেলসন্তয:--শবায়মান, সঙ্গে সঙ্গে চলত্ত্যঃ -উড্ডীয়মান হইয়া, মেঘঙ্ছিগের 
স্তামলত. ও বলাকাদের. গুভত্বের জন্ত আ'নন্দবশতঃ ; বলাকা :--শুল্রবর্ণ 
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এখানে “রাম” শব । যে সমস্ত অন্য ধর্ম বাক্য হইয়াছে তাহাদের 

ছারা রূপাস্বরিত সংজ্বীকেই ইছার ছারা বোধান হইতেছে শুধু 
সংজ্ঞী রামকেই মহে। 

অথব! যেমন মণ প্রণীত বিষমবাণলীলায়-_- 
“সেই সময়ই গুণ গুণ বলিয়া গৃহীত হয় যখন সহদয় ব্যক্তিরা 

তাহা গ্রহণ করেন। রবিকিরণের দ্বারা গৃহীত হইয়াই কমল কমল- 
পদধাচ্য হয়।” 

খান ভিজীত একগরল+ ভাব | 

পক্ষিবিশেষ যাহাদের মধো তাহারা, এবংবিধ মেঘসমূহ । এইকূপ আকাশের 
দিকে তো! সহজে তাকান যায় না। দিকৃগুলিও দুঃসহ, যেহেতু বাষুসকল 

স্ক্ুজলকণা-উদগারী | বহুবচনের (বাধুশবের ) দ্বাব! ইহাই হচিত হইতেছে 
যে ইহারা মন্দ মন্দ গতিতে অস্থিভাবে এদিক ওদিক সঞ্চরণ 
করিতেছে । তাহা! হইলে গুহার মধ্যে কোথাও প্রবেশ করিয়া থাক্ষে। 
এই উদ্দেস্টে বলিতেছেন-_-মেঘের যাহারা সুহৃদ অথাৎ মেঘের মধ্যে 
থাকে যে সকল শোভনহাদয় মযুবগণ তাহাদের আনন্দের দ্বারা অথবা 
হর্ষের দ্বারা, কলাঃ__-ষডজস্বব প্রকাশক তাই মধুর, কেকা: শব্ববিশেষ | 
ইহারা ছঃসহ মেঘবৃত্তাস্ত সবই স্মরণ করাইয়া দিতেছে , ইহার নিজেরাও 
ছুঃসহ। এইভাবে উন্দীপন-বিভাবের স্বারা রামচন্দ্রের বিপ্রলস্তশৃঙ্গাররঙ 
উদ্বোধিত হইয়াছে । রতি নায়ক ও নারিক] উভয়ের মধো অধিষ্ঠান করে, 

বিভাবগুপি শ্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে সমান ভাবে প্রযোজ্য এই কথা মনে করিয় 
এখন হইতেই (কামং সন্ত) প্রিক্তমার কথ! হৃদয়ে নিহিত রাখিয়াই নিজে 

বৃততান্তসমূহ বলিতেছেন--কামং সন্তিতি। ঘুঁটং_-সাতিশয়। কঠোরহৃদ? 
ইতি। দরাম'-শবের দ্বারা একটি বিশেষ অর্থ যাহার্তে ধ্বনিত হয় তাহা; 
অবকাশ দেওয়ার অন্য “কঠোরহদয়” পদের প্রয়োগ । যেমন *তদেখহৎ” (৩1১৬ 

ইত্যাদি গ্লোকেও 'নতভিতি'-শক । কঠোরহাদয় না! হইলে 'রামসশকে: 
দ্বারা গপরথের বংশে জন্ম, কৌশল্যার গ্সেহলাভ, রাজকুমারের বালাজীবন 
সীতালাভ প্রস্ভৃতিতে যে অপর অর্থ সুচিত হয় তাহ! কেন ধ্বনিত হইবে মা 
অন্বীতি-__-নামি তো সেই ব্যজিই আছি (বাশি)! তথিস্ততীতি- 

৬0৭ 
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অন্যন্ততিরস্কৃত বাচ্য প্রভেদের উদাহরণ পাওয়া যায় আর্দিকবি 

বালীকির এই শ্লোকে-_. 
শ্চন্দ্রের সৌভাগ্য হৃর্ধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে; তাহার মুখমণ্ডল 

তুধারে আবৃত। নিংশ্বাসান্ধ দর্পণের ন্যায় চন্দ্র প্রকাশিত হইতেছে 
না।* 

এইখানে দ্বিতীয় “অন্ধ” শব্দ । 
“আকাশ মন্তমেঘে আচ্ছন্ন, বনানীর অজ্ঞুন বৃক্ষগুলি ধারাকম্পিত, 

চন্দ্রের অহঙ্কার বিনই। কৃক্তবর্ণ হইলেও রাজিগুলি হাদয় হরণ 

করিতেছে ।” 

এখানে মত্ত' ও “নিরহঙ্কার”' শব্দছয়। 

ভূ-ধাতু এখানে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইপ্লাছে। ইহার অর্থ_-তিনি কি 
করিবেন? “ভূ*ধাতুর মুখ্য অর্থও গ্রহণ কর! যাইতে পারে। ইহার পক্ষে 
বাচিয়া থাকাই ( ভবনই ) অপস্ভব। এইভাবে স্মরণোক্দীপক শব এবং “ন! 
জানি তিনি কি করিবেন?” এই প্রকারে সংশয় (বিকল্প) প্রভৃতি 

পরম্পরাক্রমে উদ্দিত হওয়ায় হৃদয়নিহিত প্রি়াই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন এবং 
আবেগপ্রাবল্যে তাহার হৃদয় ফাটিয়া পড়িবে এই মনে করিয়া সসম্বমে 
ব্লিতেছেন_ হাহা হেতি। দেবীতি। তোমার পক্ষে ধৈর্য্যই যুক্তিযুক্ত । 
অনেনেতি। “রাম'-শব্ের বুৎপত্তিগত অর্থ অস্থপযোগী হওয়ার জন্ত--ইছাই 

ভাবার্য। রামের রাজা হইতে নির্বাসন প্রভৃতি অসংখা প্রম্নোজনকে আশ্রয় 
করিয়া 'রাম'-শব্দ যে ধর্খান্তর গ্রহণ করিতেছে তাহাই ব্যঙ্গ হইয়াছে । এই 
সকল প্রয়োজন অসংখ্য বলিয়া শুধু অভিধার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ কর! 
যায় না। ষদদি মনে করা যায় যে একটির পর একটি করিয়া অর্থ অভিধার 

স্বারা পাওয়া ঘাইতে পারে তাহা! হইলেও সেইগুলি যুগপৎ বুদ্ধিগ্রাহু হয় 

ন1। তাই যেবিচিজ্র চর্ধ্ণ! অতিশম্ম চারুত্বের সুষ্টি করে তাহার উপলব্ধি 
হইবে না। প্রতী়মানের টবশিষ্ট্য এই যে তাহার মধো এই অসংখ্য 
প্রয়োজননিচয়ের প্রত্যেকটির বৈশিষ্টা পৃথক্ভাবে স্পষ্ট হয় ন। বলিয়া ইহ! 
নানারূপে প্রতীত হইয়! থাকে । যেমন চমৎকারজনক পানকরসে ( নরবতে ) 
পিক, গুড়, মোনক প্রভৃতি সম্মিশিত হইয়! বিচিত্র চর্ববার বিষয়ীভূত হয় 



গু খধখণ/চলাক 

এইখানেও তন্্রপ ; অথচ ইহা অলৌকিক । এই জন্যই বলা হইয়াছে-- 
উক্তান্তরেপাশকাং যৎ (১1১৫ ) ইত্যাদি। প্রতীয়মানের হারাই যে প্রয়োজনের 
উৎকর্ষ হয় এই বিচিত্র সম্মিত্রিত চর্বপাই তাহার হেতু । 'মাত্র'-শষের দ্বার? 
বলিতেছেন যে সংজ্জী 'রাম'-শবের অর্থ আচ্ছন্ন বা তিরস্কৃত হয় নাই। 
বথাচেত্যাদি। তালা-_-তদা; তখন। জালা-যদা; যখন। ধেখ্সস্তি-- 

গৃহীত হয়। অর্থাস্তরগ্তাস অলঙ্কার বলিভেছেন-_-রবিকিরণেতি । কমলশব 
ইতি সংজ্জী কমলশব লক্ষমীপাত্রত্বাদি অন্ত শত ধর্দে পরিণত হইয়া থে 
বিচিত্রতা লাভ করিতেছে তাহাকেই ব্যক্ত করিতেছে । তাই তাহার 
( রাম'শবের ) খাটি মুখা অর্থ গ্রহণ করিলে সেই অর্থে এ শব্দের অন্যান্য 
ধর্ম সমুদায় বাধার নিমিত্ত হয়। সেই নিষিত্তেব জন্য 'রাম'-শব্দ ধর্শাস্তরে 
পরিণত অর্থ লক্ষিত করিতেছে । অগ্ শবের দ্বারা বাচ্য নহে এইবূপ 
অসাধারণ ধর্শাস্তরগুলিই ব্যঙ্ । কমল-শবও এইরূপ । *গুণ'"শবে কেহ 

কেহ জোর করিয়া ধর্মান্তর আরোপ করিয়াছেন, কিস্ত তাহা প্রতীতিযোগ্য 
নহে। মুখ্য অর্থের অনুপযোগিতার জন্ত যে বাধা হয় তাহাই ধ্বনির 

বিষয়; লক্ষণা ইহার মূল। হৃদয়দর্পণে বলা হইয়াছে_-হ1! হা! 
এখানে আবেগপ্রকাশক অর্থই চমৎকার স্ক্টি কবিতেছে।” কিন্তু সেই 
তাবে দেখিলেও আবেগ (সংরন্ত) বিপ্রলন্তশৃঙ্গারেরই ব্যভিচারী ভাব; 

তাই এখানে রসধ্বনিই স্বীকার করিয়! লওয়! হইল। 'রাম'-শব্দের দ্বারা যে 

অর্থ প্রকাশিত হয় তাহাব সহায়তা বাতীত শুধু 'রাম+শবেব দ্বার] অর্থের 

বোধই হইতে পারে না । আমি 'রাম' সহ করি; কিন্ত তাহার কি হইতেছে 
_ এইক্পই না হয় হইল । কিন্তু 'কমল+-শব্দে কি আবেগ বহিয়াছে? এই 
পর্যন্তই থাকুক্। মৃখা অর্থের অন্থপযোগিতার জন্য যে বাধা তাহা এখানে 

আছে। তাই এই লক্ষণামূলকত্থের জন্য ইহাব অবিবক্ষিতবাচ্য প্রকারত্ব 
প্রমাণিত হইল, কারণ বিশুদ্ধ বাচ্য অর্থ এখানে বিবক্ষিত হয় নাই । বিশুদ্ধ 
বাচ্য অর্থের যে বিশিষ্ট ধঙ্মারূপ তাহা আচ্ছন্নও হয় নাই; কারণ লক্ষণাব্যগ্রনার 

দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা তাহারই মধ্যে অন্রপ্রবিষ্ট হয়। অতএব 
প্রাচীনদের কথার যুক্তি অনুসারেই কথিত হইয়াছে--আদ্িকবেরিতি। 
লক্ষাবিষয়ে ধ্বনির গ্রপিদ্ধতা বলিতেছেন--রবীতি | হেমন্তবর্ণনাঁয় পঞ্চ. 
বটীতে রামের এই উক্তি। অন্ধঃ বিন । জল্সান্বেরও গর্ভে দৃষ্টি 
বিনষ্ই হয়। “এই অন্ধ ব্যক্তি সাম্দেও দেখিতে পায় না”--এই উদ্দাহরণে 
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বে ধ্বনির মধ্যে বাচয বিবক্ষিত হয় তাহার আত্মার সুইটি 
ভেদ সুসম্মত- ঘেখানে প্রকাশের ক্রম বা ব/বধান লঙ্ষিত হয় 
না এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ ক্রমে প্রকাশিত হয়।২। 

মুখ্যভাবে প্রকাশমান ব্যঙ্গ্য অর্থ ধ্বনির আপ্গা। সে বাচ্য অর্থের 
অপেক্ষা রাখে । কখনও কখনও বাচ্য অর্থ হইতে ভ্রেম বা ব্যবধান 

লক্ষিত হয় না বলিয়৷ ইহা বাচ্য অর্থের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। 
তম্মধো 2 

রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশান্তি ইহাদের প্রকাশে 
পৌর্ঝাপর্ধ্যক্রম লক্ষিত না হইলে এবং ইহারা! অঙ্গীভাবে 
প্রতিভাত হইলে ধ্বনির আত্মারূপে ব্যবস্থিত থাকে 1৩) 

“অন্ধ” শব্দের মুখ্য অর্থ খানিকটা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু অত্যত্তভভাবে নছে। 
কিন্তু বর্তমান উদ্দাহরণে দর্পণে অন্ধ শব্দের প্রয়োগ কিছুতেই হইতে পারে না 
- আরোপ করিয়াও নহে । অগ্ধ ব্যক্তি যে পদার্থকে ক্ফুট করিয়া দেখিতে 

পারে না, ইহা তাহার দৃষ্টিনাশের জন্য এবং ইহাকে নিমিত্ত করিয়া “অন্ধ'- 
শব লক্ষণার দ্বারা দর্পণকে বুঝাইতেছে। ইহা অসাধারণ শোভাহীনতা, 
অন্ুপযোগিত। প্রভৃতি ধর্শান্তরজাত অসংখ্য প্রয়োজন প্রকাশ করিতেছে । 

ভট্টনায়ক যে বলিয়াছেন-_« 'ইব-শবের সংযোগের জন্য এখানে গৌণ অর্থ 
একেবারেই নাই”, তাহা শ্লোকের অর্থ বিচার ন! করিয়াই বজিয়াছেন । - 

ইব-শব দর্পণ ও চন্দ্রমার সাদৃশ্তই গ্যোতন! করিতেছে । নিঃশ্বাসান্থ:__ ইহা! 
আদর্শের বিশেষণ । 'ইব+-শব্দকে যদি অদ্ধার্থের সঙ্গে যোজনা করিয়া দেওয়া 

হয় তাহা হইলে উদাহরণটি এইরূপ দীড়ায়--আদর্শই চন্দ্র! । এইভাবে 
যোজন! করিলে ইব-শবের প্রয়োগ কষ্টকল্পনাগ্রস্থত হইবে । নিঃশ্বাসের দ্বারা 

যেন অন্ধ; এইরূপ আদর্শ এবং তাহারই মত চন্ত্রমা-__-এইবূপ কল্পনা! যুক্তিমুস্ক 
হয় না। এই জাতীয় কল্পনা জৈমিনীয় সুত্রে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে 
প্রযোজা, কাবো নহে। অধিক বলা নি্প্রয়োজন। গরঅণমিতভি। “চ'"শব 

“তখাপি'-অর্থে ব্যবস্থত হইয়াছে । গগন মতমেঘাচ্ছন্গ হইলেও, কেধল 
তারকাখচিত হইলেই নহে। বনসমূহ্রে অঞ্জন বৃক্ষগুলি প্রবল বর্ষণে ভ়প্রাসব 
হইলেও, শুধু যে মলয়বাতুর দ্বারা আত্মবৃক্ষ আন্দোলিত হইলেই তাক নছে। 



৯৪ খবন্তালোক 

নিরহঙ্কারমৃগাক্কাঃ__চত্তর্রের অহঙ্কার যেখানে বিদুরিত হইয়াছে এইরূপ-কৃ্ণবণ 
রাজি, কেবল শুত্রকিরণে ধবলিত রাত্রিই নহে । হরস্তি--উত্স্থক করে। “মত্ত 

শকের নিজের অর্থ এখানে একেবারেই .অসম্ভব ; মদ্যপানজনিত উন্মত্তাত্মক 

অর্থ বাধিত হওয়ায় সাপৃশ্ের জন্ত মেঘকে লক্ষিত করিয়া ইহা অসংযমকারিত্ব ও 
হুনিবারত্ব প্রভৃতি সহুত্র অন্ত ধশ্ম ধ্বনিত করিতেছে । “নিরহংকার'-শবের দ্বারাও 

চন্দ্রকে লক্ষিত করিয়া নিরহংকারজনিত তাহার মলিনতার অনুযায়ী শোভা- 

হীনতা এবং উন্নতির ইচ্ছাব্ূপ জিগীষায় ত্যাগ প্রভৃতি ধ্বনিত হইতেছে ।১॥ 
অবিবক্ষিতবাচ্যের যে পার্থক্যের কথা বলা! হইয়াছে তাহা কেমন 

করিয়া সিহ্ধ হইল; আপনা! হইতেই আপনার ভেদ হইতে পারে 

ন1; বিবক্ষা ও অ-বিবক্ষার মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া বিবক্ষিত- 

বাচ্য হইতে এই অবিবক্ষিতবাচেঃর প্রভেদ হইবে এই অভিপ্রায়ে 

বলিতেছেন অসংলক্ষ্যেতি । যাহার ক্রম সম্যক্রূপে লক্ষিত কর! সম্ভব নহে 

সেইরূপ উদ্দ্যোত বা প্রকাশচেষ্টা ইহার_-এইভাবে বহুব্রীহি সাস। ধ্বনি- 

শবের সান্িধ্যবশতঃ অভিধেয়ের বিবক্ষার দ্বার অন্তপরত্ব (অন্তের উপরে 

নির্ভরশীলতা ) এখানে আক্ষিপ্ত হইতেছে । তাই নিজে স্পষ্ট করিয়া অন্ত- 

পরত্তথের কথা বলেন নাই । ধ্বনেরিতি-ব্যঙ্গোর। আত্মেতি। বাচে)র 

দ্বার। ব্যঙ্গের যে ভেদ হয় তাহ পুর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে । এখন গ্যোতন 

ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া ব্যঙ্গ্যের ভেদের কথ বল। হইতেছে; ইহ! 

নিজের মধোই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে ৷ ব্ঙ্গয ধ্বনির প্রকাশ ব]াপারে 

নিজের মধ্যে কি ক্রম থাকিতে পারে? এই আশঙ্ক। করিয়া বলিতেছেন-_ 

ব্যাচ্যার্থাপেক্ষয়েতি । বাচ্য অর্থ অর্থাৎ বিভাবাদি ।২। তজ্রেতি | তাহাদের 

ছুইটির মধা হইতে । যে বলাদি ধবনির বিষয় তাহ ক্রমবিহীন হইয়াই ধ্বনির 
আত্মা হয়। কিন্তু রলার্দি যে কেবল ক্রমবিহীনই হইবে তাহা নহে | কদাচিৎ 

তাহার ক্রমিকত্বও দেখ! যায়। তখন ইহা অর্থশক্তমন্তব অনুম্বানদূপ ভেদ 

হিসাবে প্রকাশিত হয়-ইহা বল! হইবে । “আত্মা-শব ধ্বনির প্রকার 
নির্দেশ করিতেছে । সুতরাং রসাদি যে বিষয় তাহা ধ্বনির “অক্রম'-নামা 
প্রভেদের বিষয় । ইহার আর একটি নাম অসংলক্ষযক্রম। আচ্ছা, সর্বদাই 

কি রসার্দি ব্ষয় ধ্বনির প্রকার হইয়া থাকে? না, তাহা! নহে । এইজন্য 
বলিতেছেন--ভাসমান ইতি। যেখানে রসাদদি অঙ্গীরপে প্রধান হইয়া 
অবভাসিত হয় সেইখানেই এইকপই হইবে । “গ্রণীক্কৃত স্বার্থে (নিজেকে ও 
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অর্থকে গৌণ করিয়! ) ইত্যাদিতে (১।১৩ ) ধ্বনির এই সাধারণ লক্ষণ করা 

হইয়াছে, সেইখানেও ইহাও নিরূপিত হইয়াছে; তথাপি রসবদ্ প্রভৃতি 
অলঙ্কারের প্রকাশনের অবকাশে ইহা পুনরায় বলা হইয়াছ। সেই রস 
প্রভৃতি বিষয় সকল কাব্যেই থাকে; এমন কাবা হইতেই পারে না যাহা 
রসাদিশূস্ত । যদিও রপের জগ্তই সকল কাব্য প্রাণবান্ হয় তথাপি রস 
একেবারে নিবিড় ভাবে সন্্রিবিষ্ট হইয়া চমৎকারাত্মক হইলেও কোথাও 
কোথাও ইহার কোন একটি প্রযোজক অংশ হইতে অধিক চমৎকার সগ্তাত 

হয়। সেইখানে যদি ব্যভিচারী ভাব অতিরিক্ত পুষ্ট হইয়া চমৎকারাতিশয্যের 
প্রযোজক হয় তাহা হইলে তাহাকে বলে ভাবধ্বনি। যেমন - “সে হয়ত 
তিরস্করণী বিদ্যার সাহায্যে লুকাইয়া আছে। কিন্ত তাহা হইতে পারে না; 
মাবার আমার প্রতি তাহার মন আর্দ্র হইয়া থাকিবে । সে আমার সম্মুখে 
থাকিলে অস্থরেরাও আমার নিকট হইতে তাহাকে হরণ করিয়া লইতে পারে 

ন। অথচ দে একেবারে আমার নয়নের অগোচির হইয়াছে-_ইহছাই আশ্চর্য্য |” 
এখানে বিপ্রলস্তশৃঙ্গাররস থাকিলেও বিতর্ক নামক ব্যভিচারী ভাবই চমৎকৃতির 
কারণ হইয়া অতিশয়িতরূপে আম্বাদ্দিত হইতেছে। ব্যভিচারী ভাব তিন 

প্রকারের--উদয়, স্থিতি ও নাশ ধন্মী। এইজ্ন্তই বলা হইয়াছে-_“যে ভাবগুলি 
নান! রূপে অথচ স্থায়ীভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে তাহারাই ব্যভিচারী । 
তন্মধ্যে ব্যভিচারীর কোথাও উদয়াবস্থায় প্রযুক্ত হয়; _যেমন-_”নায়ক 

ভুল করিয়া অন্য নাপ্িকার নাম বন্বিয়া ফেলিয়াছে। তাহা নায়িকার কর্ণ- 
গোচর হইলে সে শয্যায় শায়িত হইয়াও প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিল । 

বারংবার সেইরূপ চেষ্টাও করিল; তাহ! প্রকৃতপক্ষে করিলও বটে। কিন্তু 
তন্বঙ্গী তাহার এক শিথিল বাহুলতা! নিক্ষেপ করিয়। প্রিয়্ের বক্ষ হইতে স্তন- 

ভর আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে পারিল না” এখানে প্রণয়কোপ উদ্যত 

হইতে উদ্মুখী হইয়। সৈই অবস্থায়ই অবস্থান করিল, কিন্তু উদগত হইতে 
পারিল না৷ । কোপের উদয়ের অবকাশের নিরাকরণের জন্য কোপের এরূপ 
ভাবে অবস্থানই এই শ্লোকে আস্বাদনের প্রাণস্বূপ হইয়াছে ।” “তিষ্েৎ 
কোপবশা২*- পুর্বোদ্ধত এই ক্লোকে ভাবের স্থিতি আস্বাগ্ভতা লাভ 

করিয়াছে । কোথাও ব্যভিচারীভাব প্রশমাবস্থার দ্বার প্রযুক্ত হইয়া চমৎকার- 
কারণ হইয়া থাকে । যেমন পুর্বে উদ্াহৃত হইয়াছে--"একন্মিন শযপনে 
পরাজ্বখতয়া” ( পৃঃ ৩৬) ইত্যাদ্দি। ইহা ব্যভিচারী ভাবের প্রশম এইরূপ 
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রসাদি বিষয় যেন বাচোর সহিত এক সঙ্গেই মবভাসিত হয়। 

তাহা অঙ্গী হইয়া! অবভাসিত হইলে ধবনির আত্মা হয় । 
রসবদ্ অলঙ্কার হইতে যে অসংলক্ষ্যক্রমর্ধযনির বিষয় বিভিন্ন তাহা 

এখন দেখান হইতেছে-_- 

যে কাব্য বিবিধাত্বক বাচ্যবাচকের চারুত্ব হেতু রসাদির 
উপর নির্ভর করে তাহা ধ্বনির বিষয়-_ ইহাই সুসম্মত।8| 

বল! হইয়াঙ্ঠে । এই শ্লোকে ঈর্ধযাবি প্রলস্তেরও প্রশম কথিত হইয়াছে এইরূপ 
বল! যাইতে পারে। কোথাও আবার ছুইটি বাভিচারী ভাবের সংযোগই 

চর্ব্বণার বিষয় হয়। যেমন-__“যে ঈর্ধয'শ্রশোভিত নায়িকার ম্খচস্বন করিয়াছে 
সেঅমৃতরস পান করিবার তৃপ্তির সহিত পরিচিত হইয়াছে ।” ঈর্ষা শবের 

দ্বারা কোপ বর্পত হইলেও যে নায়িকা কোপে আরক্তিম এবং ষে গদগদকঠে 
মন্দ মন্দ রোদন করিতেছে তাহার মুখে যে চণ্বন করিয়'ছে সে বিশ্রাম করিয়া 

অমৃতরস পানের তৃপ্তি জানিয়াছে। এইখানে কোনও প্রসাদের সংযোগ 

ধ্বনিত হইয়া চমৎকারের বিষয় হইতেছে । কোথাও এক ব্যভিচারীর সঙ্গে 

অন্ত ব্যভিচারীর মিশ্রণ হইতেই চর্বণার বিশ্রান্তি হয়। ঘেমন-__“কোথায় 
চন্দ্রবংশ আর কোথায় এই কুকাধ্য । অহেো! তাহাকে যদি আর একবার দেখা 

যাইত ! দোষের প্রশমের জন্যই শাস্্বচন আমার শোনা আছে। সেই মৃখ 

ক্রোধেও স্থাদর্শন। নিষ্পাপ ও পণ্ডিত বাক্তিরা কি বলিবেন? আহা, সে 

তো স্বপ্নেও ছুলভ হইয়া! পড়িয়াছে। হৃদয় তুমি শান্ত হও। আহা,কে সে 
ভাগাবান যুবক যে তাহার মুখচুষ্বন করিবে ?” এখানে বিতর্ক ও ওঁস্থকা জ্ঞান 

ও স্মরণ, শঙ্কা ও দৈন্য, দৈর্ঘা ও চিগ্কন-_ইহারা একসঙ্গে থাকিয়া পরম্পরের 

প্রতি বাধ্যবাধক ভাবাপন্ন হইয়াছে । অবশেষে চিন্তাকেই প্রাধান্য দেওয়ায় 
তাহাই পরম আম্বাদের বিষয় হইয়াছে । অন্যান্ত বিষয়ে এইরূপ কল্পনা করা 

যাইতে পারে। কারিকায় (রসভাবতদাভাসতত্প্রশাস্ত্যাদিরক্রমঃ ) “আদি' 
-শবের দ্বারা ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, বহুভাবের সম্মিলন প্রভৃতি বুঝাইতেছে। 
আপত্তি হইতে পারে ষে বিভাব. ও অচ্ভাবের সাহায্যেই অধিক চমৎকারের 
উপলব্ধি - হয়'এইরূপ দেখা যায়; তাহা! হইলে তো! এই প্রকারে বলা যাইতে 

পারে ধিভাব ধ্বনি; অন্থুভাব ধ্বনি। কিন্তু এইরপ-হয় না। কারণ বিভাব 
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ও অনগুভাব স্বশবের দ্বারা 'সোজান্থজিভাবে বাঁচা হইতে পারে । তাহাদের 

চর্বণাও চিন্তবৃত্ির মধ্যেই পধ্যবসিত হয়; তাই রস ও ভাব হইতে তাহা 

অধিক চর্ব্ণীয় হয় না। যদি বিভাব ও অগভাবই বাঙ্গা হইতে পারে তাহা 

হইলে বস্তধ্বনি স্বীকার করিতে কি আপত্তি হইতে পাঁরে ? যদি বিভাব ও 

অনুভীবের আভাস হইতে রতির আভাসের উদয় হয় তাহা হইলে বিভাব ও 

অন্ুভাবের আভাস হইতে চর্বণার আভাস হয় এবং তাহ1 রসাভাসের বিষয় । 

যেমন রাবণকাব্যশ্রবণে শৃঙ্গারাভাস প্রতীত হয়। যদিও ভরত মুনি 

নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, *শৃঙ্গারের ষে অনুকরণ তাহাই হাম্তরস,” তথাপি 

হাস্তরসের উদয় হয় পরে । “দূর হইতে আকর্ষণকারী মোহজনক মন্ত্রের মত 

সেই নাম আমার শ্রুতিগোচর হইলে, তোমাকে ছাড়া আমার চিত এক 

মুহর্তও থাকিতে পারে না1”--এখানে কিন্তু হাস্যরসের চর্ববণার অবসর 

নাই। আপত্তি হইতে পারে যে এখানে তো রতি স্থায়ী ভাব নাই। ইহা 

রতি এমন কথা কে বলিল? কারণ এখানে তো পরম্পরের মধ্যে কোন 

প্রণয়-বন্ধনই নাই। ইহা রতির আভাসই বটে। এই জন্যও ইহা। রসের 

আভাস যেহেতু “সীতা আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে বা! বিদ্বেষের 

ভাব প্রদর্শন করিতেছে ।”__এইবূপ চিন্তা রাবণের হৃদয় স্পর্শ করে না। এই 

প্রকারের প্রতিপত্তির স্পর্শ হইলে তাহারও মন হইতে অভিলাষই বিলীন 

হইয়া! যাইবে । “সে আমার প্রতি অন্গরক্ত 1”__কামজ মোহ হইতে এইরূপ 

নিশ্চিত ধারণাও হয় নাই। সেই জন্যই এখানে শৃঙ্গারের আভাদত্ব। শুক্তিতে 

যেমন রজতের আভাস হয় এখানেও ঠিক সেইরপ। “শৃজীরের অনুক্ৃতি 

হাস”__এইরূপ প্রয়োগ করিয়া ভরতমুনিও ইহাই সুচিত করিয়াছেন। 

'অন্গুকৃতি শব্দের অর্থ অমুখ্যতা অর্থাৎ আভাস__এই একটি অর্থ । অভিলাধ 

নীয়ক নায়িকার একজনের মধ্যে থাকিলে সেই সকল জায়গায় “শৃঙ্গার' শকের 

ব্যবহার হইলে শৃঙ্ধারাভাস বলিয়া! বুঝিতে হুইবে। শুর্গারের প্রয়োগের 

দ্বারা বীরাদি রসেরও আভাসূভা উপলক্ষিত হইয়াছে । এইভাবে এক রস- 

ধ্বনি হইতেই এই সকল ভাবধ্বনি প্রভৃতি নিঃয্যন্দিত হইয়া আস্মাদ ব্যাপারে 

প্রধান প্রযোজক অংশ হিসাবে পৃথক্ভাবে বিভক্ত হইয়! বাবস্কাঁপিত হয়, যেমন 

গম্ধব্যাপারতবজ্ঞ ব্যক্তরা একজায়গায় পরিব্যাপ্ত সমগ্র গন্ধ উপভোগ 

করিয়াও বলিতে পারেন, ইহা শুধু মাংঘরই সৌরভ । তাহাই রসধ্বনি 

যেখানে প্রধানতঃ বিভাব, অন্ুভীব ও ব/ভিঠারী ভাবের সম্মিলনে স্থায্ী ভাবের 

ছ 
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উদয় হইয়াছে এবং তাহার আম্বাদনকারী সহদয় বাক্তি স্থায়ী অংশের চর্বণ 

করিয়া আস্বাদের উৎকর্ষ অনুভব করেন ; আন্বাদের প্রকর্ষই রলধবনি । যেমন 

--আমার দৃর্কি অতিকষ্টে উরুযুগলকে অতিক্রম করিয়া নিতত্বস্থলে অনেক- 

ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া ইহার মধ্যদেশে_ যেখানে ত্রিবলীতরঙ্গের চন্ত বন্ধুরতা 
আসিয়াছে_স্থির হইয়া রহিল। সম্প্রতি আমার দৃষ্টি তৃষিত হুইয়াই যেন 
ধীরে ধীরে উচ্চস্তন আরোহণ করিয়া জলকণানিংষ্যন্দী চক্ষু ছুইটিকে পুনঃপুনঃ 
দেখিতেছে।” নায়িক1 রত্বাবলী রাজার গ্রতিকতি আকিয়াছেন দেখিয়। রাজ! 

নশ্বসচিবের কাছে বারংবার তাহার বর্ণনা দিলেন। ইহাতে তাহার হৃদয় 

সংস্কৃত হওয়ার পর তিনি নায়িকার চিভ্রফলক দেখিলেন বলিয়া তাহার হৃদয়ে 

রতি স্থাফিভাব উদ্বোধিত হইল । এখানে বংসরাক্জের রতি স্থায়িভাব বিভাব- 

অন্ুতাবের সংযোজনের জন্ত চর্ববপার বিষয় হইয়াছে । এই রতিভাব রত্বাবলী 
ও বৎসরাজের উভয়ের পারস্পরিক আস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অধিক বলা 

নিপ্রয়োজন। তাহা হইলে ইহা! নিশ্চিত প্রমাণিত হইল-_রসাদি বিষয় 
অঙ্গীরূপে প্রকাশমান হইয়া অসংলক্ষাক্রমব্ঙ্গ্য ধ্বনির প্রকার হয়। ক্রম 

থাকিলেও তাহ লক্ষ্য হয় ন৷ ইহাই “ইব' শব্দের দ্বারা বল! হইয়াছে । বাচো- 

নেতি। বিভাব ও অন্ুভাবের দ্বারা। ৩॥ 

আচ্ছা, যদ্দি অঙ্গী হিসাবে অবভাসিত হয় বলিয়া! বল হয় তাহ! 

হইলে জিজ্ঞান্ত এই রসারদ্দি কি কোথাও অঙ্গ হইয়া থাকে যে তাহার 

নিরাকরণের জন্ত এই বিশেষণের প্রয়োজন হয়? এই প্রশ্থের উত্তর 

দেওয়ার জগ্তচ এই ভাবে আরম্ভ করিতেছেন-_ইদানীং ইত্যাদি । রলসবদ্, 

প্রেম্বঃ, উর্জস্বী, সমাহিত এই সকল অলঙ্কারে রসাদি অঙ্গ হইয়া 

অবস্থান করে। অঙ্গিত্তের নির্দেশের দ্বারা স্থচনা করিতেছেন যে রসাদি 

ধ্বনি রসবদ প্রভৃতি অলঙ্কারের অস্তভূতি নহে । বাচ্যেতি। পুর্বে দেখান 

হইম়্াছে যে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের মধ্যে বস্বধ্বনি অস্থভতি হয় না। 

বাচ্য, বাচক এবং তাহাদের চারুত্বহেতু-_-এই ছন্দ সমাস। বৃভ্তিতেও শব, 
অর্থ এবং অলঙ্কারও--এইবূপ দ্বন্ব সমাস। মত ইতি! ইহ! পুর্ববেই বলা 
হইয়।ছে। কিন্ত ভট্রনায়ক বলিয়াছেন, “রস যদ্দি অপরের মধ্যে নিছিতভাবে 

প্রতীত হয় তাহা হইলে রসবেত। উদাসীন হইয়াই থাকেন। রামাদিচরিতময় 
কাব্য হইতে ভাহা আত্মগত বলিয়াও প্রীত হইতে পারে ন।। যদি নিজের 
মধ্যেই তাহা প্রতীত হয় তাহা হইলে নিজের হৃদয়ে উৎপত্তিবাদই স্বীকার 



দ্বিতীয় উদ্দ্যোত ৯৯ 

করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু সীতার প্রতি শূঙ্গার রসের উৎপত্তি হয় ইহা বল! 
সঙ্গত হইবে না, কারণ রসবেত্ত। সামাজিক লোকের পক্ষে সীতা রতি প্রভৃতির 

বিভাব হইতে পারে না । যদি মনে কর! হয় যে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে. কান্তা- 
বিষয়ক যে সাধারণ অনুভূতি থাকে তাহাই রত্যার্দি বাঁসনার বিকাশের হেতু 
হইয়। সীতাকে বিভাবরূপে প্রযোজিত করে, তাহা হইলেও দেবতা বর্ণনাদি 

রিষয়ে তাহ1 কেমন করিয়া হইবে? এমন নহে যে কেহ রসোপলব্ধির সময় 

মধ্যস্থলে স্বীয় কান্তাকে স্মরণ করিয়া থাকে । অলোকসামান্ত রামাদির 

সম্পর্কে যে সমুদ্রে সেতুবন্ধনাদি বিভাব বণিত হয় ভাহ| কেমন করিয়া 
সাধারণত লাভ করিবে? এমন হয় না যে শুধু উৎসাহাদিসম্পন্ন রামকেই 
স্মরণ করা হুইয়। থাকেঃ যেহেতু সেইর্বপ কোন পুর্ব অনুভূতি নাই । যেমন 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট নায়কমিখুনের প্রতীতি হইতে রস জন্মে না সেইন্মাপ কাব্যলিখিত 
এব্ধ হইতে রসের প্রতীতি হয় ইহ! স্বীকার কর। হইলেও রসের উৎপত্তি হয় 
এমন কথ। বল! যায় না । যদি রসের উৎপত্তিবাদ মান! যায় তাহা হইলে 
করুণরসের জন্য দ্বুঃখ হওয়ায় করুণ দৃষ্ত পুনরায় দেখিতে প্রবৃত্তি হইবে না। 
কিন্ত তাহ। তে। হয় ন। অতএব রসের উৎপত্তি হয় না, আবার অভিব্যক্তিও 

হয় না। যদি বল! হয় যে শঙ্গার প্রভৃতি প্রথমে শক্তিরপে নিহিত থাকিয়া 

পরে অভিব্যক্র হয় তাহ। হইলে সেই শক্তির জন্য রত্যাদির উদ্বোধক ষে 

বিভাবাদি তাহার অর্জনে কবির প্রবৃত্তির মধ্যে তারতম্য আসিয়া পড়িবে ।* 

ক্রতরাং সেইখানেও রস আত্মগ্ত হইয়! অভিব্যক্ত হইলে বা পরগত হইয়! 
অভিব্যক্ত হইলে--উভয়ন্ত্র পূর্বের স্তাযই দোষ আসিয়া পড়ে। স্থতরাং 

কাব্যের দ্বারা রস প্রতীত হয় না, উৎপন্ন হয় না, অভিব্যক্তও হয় না। অপিচ 

অন্ত শের সঙ্গে কাব্যাআ্মার যে বৈলক্ষণা ব। বৈষম্য দেখা যায়, তাহার কারণ 

ইহার মধ্যে তিন অংশ সমন্বিত বাপার আছে-_বাচ্যবিষয়ে অভিধায়ক ত্ব, 

রসাদ্দিবিষয়ে ভাবকত্ধ, সহৃদয়বিষয়ে ভোতৃত্ব। যদি ইহার শুধু অভিধা অংশ 

থাঁকিত তাহা হইলে ব্যাকরণাদি, স্বতি, ছ্ভায় প্রসভৃতি হইতে শ্লেষাদি 
শা 

০০০০ 

* যেমন অন্ধকারস্থ ঘটাদির অধিক অধিক প্রকাশের জন্ক মানুষেরা তাহার উপাপভূত 

আলোঁকের অধিক অধিক অর্জনে প্রবৃত্ত হয় সেইরাপ যে রত্যাদি ভাবসমূহ অন্তঃস্থিত বাদনারপে 

নিহিত থাকে তাহাদের অধিক অধিক অতিব্যক্তির জগ্ঠ তাহাদের উপায়তূত বিভাবাদির অধিক 

অধিক অনুস্ভবরূপ অজ্জনে সহ্দয় বাক্তির প্রবৃত্ত হইবেন। 
( বালপ্রিয়া ) 



১৩৩. ধ্ন্সালোক, 

অলঙ্কারের পার্থক্য থাফিত কোথায়? উপমাগরিকার্দি বৃত্তিভেদে ' থে 

বৈচিত্র্য হয় তাহাও অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাড়াইত। শ্রতিকটুতা প্রভৃতি দোষ 
বজ্জনেরও কি প্রয়োজন থাকিত? সেই জন্তই রসভাঁবনা নামক দ্বিতীয় 
ব্যাপার আছে, যাহার বলে অভিধা হইতে ইহ পার্থকা লাভ করে । রসের 

সম্পর্কে ধাহ! বিভাবাদির সাধারণত্ব সম্পাদন করে তাহাই কাব্যের ভাবকন্ব। 

রস ভাবিত হইলে তাহার ভোগ হয়। ইহা অনুভব, স্মরণ ও প্রতিপত্তি, 

হইতে পৃথক $ হৃদয়ের দ্রবণ, বিস্তার ও বিকাশাত্মক ; রজঃ ও তমোগুণের 
দ্বার! বিচিত্রিত সত্বগুণসম্পন্ন নিজ চৈতন্যে অবস্থিত হইয়া! লোকোত্বর আনন্দে 
ইহ বিশ্রান্তি লাভ করে । ইহা ব্রন্ধাম্বাদের সদৃশ ; ইহা প্রধানভূত অংশ ; এই 
ভোগীকরণ অংশই স্বতঃসিদ্ধ ; যাহাকে ধুৎপত্তি বল। হয় তাহা! অপ্রধানভাবেই 

থাকে ।” গু 

এই প্রসঙ্গে বলা; হইতেছে-_রসের ম্বরূপ লইয়াই প্রতিবাদীদের 

বিবাদ। তন্মধ্যে প্রথমপক্ষ এই- পূর্ব অবস্থায় যাহ। স্থাধ়ী তাহাই বাভি- 

চারীর সম্পাত প্রভৃতির দ্বার পরিপুষ্ট হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হর; এই'রস 
অনুকরণীয় নাম়কনায়িকাদ্িতে নিহিত থাকে । যেহেতু ইহা নাটো 

প্রযুজামান হয় সেই জন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহ! নাট্যরস। কিন্ত 
চিত্তবৃত্তি জলল্োতের ন্যায়; তাই অন্য চিত্ববৃত্তির দ্বার তাহার কি 

পরিপুষ্টি হইতে পারে? আবার বিন্ময়। শোক ও ক্রোধ প্রভৃতি ভাবগুলি 
ক্রমে ছূর্বলই হুইয়া পড়ে। স্ৃতরাং রস অন্থকরণীয় রামার্দি চরিত্ধে থাকে 

না। অনুকরণকারী অভিনেতার মধোও ইহ থাকেনা । অভিনেতার মধ্যে 

বসোৎপত্তি হইলে তাহার পক্ষে নৃতাগীতা্দির লয় প্রভৃতির অনুসরণ সম্ভব 

হইতে পারে না। আর যদ্দি রসবেত্বা সামাজিকের মধোই রস উৎপন্ন হম 
তাহা হইলে তাহার মনে যে চমত্কার উপলব্ধি হয় সেই জিনিষটি কিব্প ? 

বরং করুণারদিতে তে। ছুঃখপ্রাপ্তিই হইবে । স্থৃতরাৎ এই মতবাদ গ্রাহ্য 

নহে । তবে কোন্ মত গ্রাহা ? স্থায়ী ভাবের অনন্ত বৈচিত্র্য , তাই একটি স্থির 
নিয়ত অবস্থায় তাভার অচ্ছকরণ লাধ্যাতীত। তাহার কোন প্রমোজনও নাই, 

যেহেত চারিত্রিক বিশিষ্টতার প্রতীতি ব্যাপারে *'সামাজিকেরা উদ্দানীনই 
__ * রামাদিবাক্তিবিশেষের চরিত্রে স্থারী ভাবের বে বৈশিষ্ট্য খাকে তাহা জানিয়া অভিনেত! 
তাহার অনুকরণ করিলে সাষাজিকের৷ দেইভাবেই তাহার প্রতীতি লাভ করিবেন এবং ভাহাগা 

রসবিষরে উদাসীন হইবেন এবং এইজন্য চতুব্বর্গেন উপায়ের বাতপত্তি হইবে ন|। 
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থাকেন ; কাজেই তীছাদের চতুর্বর্গের উপায়ের কোন বুৎপত্তি জন্মে না। 
স্ততরাং অশিয়ত স্থায়ী তাবকে উদ্দেশ করিয়া বিভাব-অস্থভাব-ব্যভিচারী 

প্রভৃতি সংযোজিত হয়। “এই সীতাকাস্ত রাম স্পী”--এই জাতীয় 
স্বায়িবিষয়ক অন্ভুমিতি হইয়। থাকে । ইহ প্রতীতিগোচর হইয়া 

চর্বশাম্পদ ভয়। উই। স্বতি হইতে বিভিন্ন: স্থায়ী ভাব ইহার আধার ; 
(সইথানে ইহ। প্রভীত হয়, অন্থকরণকারী নট ইহার আলম্বন ; এই 
প্রতীতি একান্তভাবে নাট্যগত এবং ইহাই রস। সে অন্ত কোন 
আধারের অপেক্ষ। রাখেনা । বরং যে নট অন্রকরণীয় নায়কনায়িকার সঙ্গে 

অভিন্ন তিনি ইহার আশ্রয়স্থল এবং সামাজিক রস আস্বাদন করেন-- 

ইহা শুধু এইটুকুই। তাই কেহ কেহ বলেন, নাট্যেই রস, অনুকরণীয় 
চরিত্র প্রভৃতিতে নহে । অন্ত কেহ কেহ বলেন, হরিতাল প্রভৃতির 

দারা অশ্থের ছবি আকিলে যেরূপ বাস্তব অশ্বের প্রতীতি হয়, সেইরূপ 
অন্গকরণকারী নটে অভিনযাদি সামগ্রীর দ্বার! স্থায়ী ভাবের যে অবভাস হয় 

তাহাই রস। ইহার অপর নাম আম্বাদ এবং ইহ1 অলৌকিক প্রভীতির দ্বারা 
আন্বাছমান হয়। এইরূপ নাট্য হইতে রসসমূহ প্রতীত হয় বলিয়াই ইহারা 
নাট্যরস। আবার অপর কেছ কেহ বলেন, বিভাব ও অন্থুভাবই বিশিষ্ট 
সামগ্রীর দ্ধার। সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে সমঙ্সিত হইয়া রসে পরিণত হয়। সেই 
বিভব ও অন্গভাবের বিষয় যে স্থায়ী চিন্তবৃত্তি, তদ্ধচিত বাসনার সঙ্গে এই 
বিভাবাদি সম্প্ক্ত এবং নিজের মধ্যে যে চর্বণা পরিসমাপ্তি পাইয়াছে তাহা 
ইহার নিষয়। অতএব নাট্যই রদ। অন্য কেহ কেহ বলেন শুধু বিভাবই 
রস, কেহ বলেন শুধু অন্থভাব, কেহ বলেন কেবল স্থায়ী ভাব, কেহ বলেন 

বাভিচারী, ₹েহ বলেন ইহাদের সংযোগ, কেহ বলেন অন্থকরণীয় চরিত্র, 

কেহ বলেন ইহাদের সমুদায়ই রস। অধিক বল। নিশুয়োজন। লোকনাট্য 
ধম্সিতুল্য * স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি এই দুই প্রকারের দ্বার। ও অলৌকিক 
প্রসন্ন, মধুর € €জন্বী শব্দের দ্বারা যে বিভাবাদি স্হৃদয় ব্যক্কির হৃদয়ে সমপিত 

হয় তাহাদের সংগোগ হইতে কাবোও এই বূসপদার্থের এই প্রকারেই প্রতীতি 

হয়। যদ্দি বলিতে চ[9 যে এই কাঁবা রসপ্রতীতি নাট্যরসপ্রতীতি হইতে বিভিন্ন 

মিড যে নাট) নানাপ্রকারের স্্ীপুরুষক আশ্রয় করিয়া স্বভীবের অনুকরণ করে তাহাই 

লোকধন্মী। হে ন+টে। পুরুষের! স্বীয় পুরুষভাব পরিহ্যাগ করিয়। স্বর-নলক্ষারাদির দ্বার! 

হীচবিত্রের অভিনয় করে হাহ! নাটযধন্খ | কানের বক্রোক্তি ও হ্ভাবোক্তি ইহাদের তৃল্য। 



১০২ ধগ্তালোক 

তবে তাই হউক। উপাম্ের বৈলক্ষণোর'জন্ত ইহার পথ ঘে কিরপ হয় তাহা 
বলিতেছি। যদি এইরূপই হয়, তাহ। হইলে যে প্রথম পক্ষে প্রতীতিকে ব্বগত 
অথবা পরগতভাবে কল্পনা করিয়া তাহার ( ভট্টলোল্লটোক্ত উৎপত্তি পক্ষের ) 

বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবহ্ারণা করা যাইতে পারে। সকল মতানুসারেই 
প্রতীতি অপরিহার্যা। রমের যদ্দি প্রতীতিই না হম তাহা হইলে তাছ। 

পিশাচের ন্যায় অব্যবহার্ধ্য হইবে । কিন্তু প্রতীতিমাত্র লাধারণ ধন থাকিলেও 

যেমন উপায় বৈষমোর জন্য প্রতাক্ষ, আনুমানিক, বেদজ্ঞানসন্তৃত, প্রতিভাকত, 

যোগিপ্রতাক্ষলন্ধ এইরূপ পার্থক্য থাকে সেইরূপ এই প্রতীতিও চর্ববশা বা 
আন্বাদন বা ভোগনামক একটি পৃথক প্রতীতি, যেহেতু হৃদয়সন্মিলনের 

দ্বারা সংস্কৃত যে বিভাবাদি ইহার নিদান তাহা! অলৌকিক | যেমন “চাউল বা 
তুল পাক করিতেছে” না বলিমা! সাধারণতঃ বলা হম্ম “ভাত ব। সিদ্ধ অন্ন পাক 

করিতেছে” সেইব্প প্রয়োগবলেই বলা হয় যে রসই প্রতীত হয়) প্রকৃত 

পক্ষে যে অর্থ প্রতীয়মান হয় তাহাই রস। বিশিষ্ট রকমের আন্বাদই প্রতীতি | 

নাট্যে সেই প্রতীতি লৌকিক অনুমান ও প্রতীতি হইতে বিভিন্ন হইমা 

প্রকাশিত হয়, কিন্তু লৌকিক অন্তমান ও প্রতীতিকে ইহা উপায়ম্বূপে 
গ্রহণ করে। এইরূপে দেখা যাইবে যে কাবাগত প্রতীতিও অন্য শব্দজনিত 

প্রতীতি হইতে বিভিন্ন, কিন্তু অন্য শব্দজনিত প্রতীতি উহার উপায় বলিয়া 

ইহা তাহার অপেক্ষা রাখে । ক্থৃতরাং যে পুর্বপক্ষের উল্লেখ কর] হইয়াছিল 

তাহ! উত্থাপিত হইবার পূর্বেই খণ্ডিত হইয়া গেল। ঘদি বল! হয় ঘষে 
রামাদি চরিত্রের সঙ্গে সকলের হৃদয়সশ্মিলন হইতে পারে ন। তাহ। হইলে 

অবিশ্বস্কারিতা হইবে, কারণ মন্গস্চিত্তে বিচিত্র বাসনা থাকে । এইজগ্ভই 
বলা হইয়াছে__“বাসনাসমূহ অনাদি, কারণ আত্মা নিত্য। জন্ম, দেশ ও 
কালের ব্যবধান থাকিলেও শ্বতি ও সংস্কার একই থাকে বলিয়।৷ তাহার! 
অব্যবহিতই রছে।” স্থৃতরাং ইহা! প্রমাণিত হইল যে রস প্রতীত হয়। 

সেই প্রতীতি আন্বাদরূপ পরিগ্রহ করিম্বা উৎপন্ন হয় এইব্বপ বলা যাইতে 

পারে। সেই প্রভীতিতে বাচ্যবাচকস্থলে (অর্থাৎ কাবো ) অভিধা- 

ব্যতিরিক্ত ব্যঞ্নাত্মা ধ্বননব্যাপারই বর্তমান থাকে। ঘষে ভোগীকরণ 
ব্যাপারের কথা বলা হুইয়্াছে তাহ! কাব্যাত্মবক রসের বিষয় এবং তাহ! 
ধ্বননাত্মকই, অন্য কিছু নহে। আমর! বিস্তারিতভাবে ইহাই দেখাইব 
যে ভাবকত্বব্যাপারও - সমুচিত গুণালক্কারগ্রহণাত্মক । ইহা এমন কি অপূর্ব 
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রস, ভাব এবং তাহাদের আভাস ও প্রশান্তির লক্ষণযুক্ত মুখ্য অর্থকে 
অন্কুলরণ করিয়া যেখানে শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার এবং গুণসমূহ পরস্পরের 

বৈশিষ্ট্যের জন্ এবং ধবনির উপরে নির্ভর করিবার জন্য বিভিন্নরূপে 

ব্যবস্থিত থাকে, সেই কাব্য ধ্বনি এইরূপ নামকরণ কর। যাইতে পারে। 

যেখানে বাক্যের প্রধান অর্থ অন্যত্র থাকে এবং রসাছি 
যেখানে অঙ্গভূত থাকে সেই কাব্যে রসাদি অলঙ্কার হয়, ইহা 
আমার মত।€৫।। 

যদিও অপরে রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় দেখাইয়াছেন, তবুও আমার 

মত এই যে যেখানে অন্ত অর্থ প্রধানভাবে বাক্যার্থৰ লাভ করিয়াছে 

সেইখানে যে সকল রস অঙ্গভূত হইয়াছে তাহারাই রসবদ্ অলঙ্কারের 
বিষয় । যেমন দেখা যায় যে প্রেয়ঃ অলঙ্কার বাক্যের বিবয়ীভূত হইলে 
চাটুবাক্যে লিখিত রসাদি অঙ্গ ভূতই হয়। 

বস্ত? কাব্যও রসসমূহের ভাবক এই কথ] বলিয়া ভট্টনায়ক রূসের উৎপত্তি 
হয় এই মতবাদই পুনরুজ্জীবিত করিলেন। কাব্যে ঘে শব ব্যবহৃত হচ্ 
কেবল তন্দ্ারা ভাবকত্ব আসিতে পারে না? যেহেতু অর্থ সমাক্রূপে ম! 

জান। হইলে ভাবকত্বের অভাব হইবে । কেবল অর্থেরও ভাবকত্ব হয় না, 

কারণ কাব্য ছাড়া অন্ত শবের দ্বারা অর্থ প্রকাশ হইলে ভাবকত্বের 
সংযোগ হইবে না। ছুইয়েরই যেভাবকত্ব হর এই কথ তো আমরাও 

বলিয়াছি-_“যক্রার্থঃ শবো। বা তমর্থংব্যংক্তঃ * (১১৩) কারিকায় । স্ৃতরাং 

বাঞ্জন। নামক ব্যাপারের দারা এবং গুণ ও অলঙ্কারের ইচিত্যের সহকারিতার 

দ্বার! কাব্য ভাবকত্ব লাভ করিয়া রসগুলিকে ভাবিত করে । এইরূপে ভাবনার 

তিন অংশ থাকিলেও করণাংশে ধ্বননই রহিল। ভোগও কাব্যের শঙ্জের 

দ্বারাই করা হয়। বরং.ষে ভোগের অপর নাম আম্বাদ, যাহ] চিত্তের 

অলৌকিক বিগলন-বিস্তার-বিকাশাত্বক এবং যাহা! ঘনমোহান্ষকারক্ষপ 
আচ্ছাদনের -অপসারণ করিয়া প্রবৃত্ত হয় সেই লোকোত্তর ব্যাপার যেখানে 

সম্পাদনীম্ম সেইখানে ধননব্টাপারকেই শিরোধাধ্য করিতে হইবে । যসের 
ধ্বননীদ্ত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার ভোগীকরণও স্বতঃসিন্ধ হইবে। যাহা রম্মঘাম 
তাহার দ্বারা যে চমত্কুতির উদয় হয় ভোগ তাহার অতিরিক্ত নহে। 



১০৪ ধ্ন্াচলাক 

সেই রসবদ্ অলঙ্কার অবিমিশ্র (শুদ্ধ ) অথব মিশ্রিত ( সঙ্গীর্ণ ) 

হইন্ধে পারে। গ্রথমের উদাহছরণ-_ 

“তুমি হাসিয়া কি করিবে? বহুদিন পরে তোমার দর্শন পাইয়াছি, 
আর আমার নিকট হইতে তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে না। প্রবাসে 

থাকিবার জন্য তোমার ওই কিরূপ রুচি? হে নিষ্ঠর, তুমি কেন 
আমার নিকট হইতে দুরে চলিয়। গিয়াছ ? ইহা! বলিয়। তোমার শত্রুর 

স্ত্রীর! প্রিয়তমের কণ্ঠে বাহছবন্ধন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া দেয়। স্বপ্রাস্তে 
বুঝিতে পারিয়া তাহাবা শুন্যবাগ্চবলয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে থাকে ।” 

সত্বাদিগুণের অঙ্গাঙ্গিভাবের বৈচিত্র্যের অবধি নাই; স্কৃতরাং হ্াদয়বের দ্রবণ 
প্রভৃতির দ্বারা আম্বাদের গণনা কর! যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই রসাম্বাদ 

পরক্রঙ্ধান্বাদের সদৃশ হয়তো! হউক | অগিচ ইহার বাৎপাদন শাস্ত্রও ইতিহাসের 

বাৎপাদন হইতে বিভিন্ন । যদি কেহ বলেন ঘে “যেমন রাম তেমনি আমি হইব 
এইরূপ সাদৃশ্ট বুঝাইবার পরে এই উপমানের অতিরিক্ত, রসাম্বাদের উপায় 

স্বরূপ, স্বীয়প্রতিভার বিকাশক্ধপ দ্বিতীয় বুৎপত্তির উদয় হয়, তাহ। হইলে 

কাহাকে তিরক্কার করিব? অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হুইল-_রস 
প্রতীতির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, রম্তমান হয় । তন্মধ্যে অভিব্যক্তি প্রধানভাবে 

হইতে পারে, অপ্রধানভাবেও হইতে পারে। প্রধানভাবে হইলে ধ্বনি, 
অপ্রধানভাবে হইলে রসবদ্ অলঙ্কারাদি | তাই বলিতেছেন-_ মুখ্যার্থমিতি । 
ব্যবস্থিতা ইতি। পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন করিয়। ব্যবস্থাপিত 
হইয়াছে বলিয়া । ৪ ॥ 

অন্যত্রেতি । রসন্বরূপে, বস্তমাত্বে বা অলঙ্কারাদিতে । মে মতিরিতি 

অন্যপক্ষের দূষণীয়তর হৃদয়ে নিহিত রাখিয়! নিজের অভীষ্ট মত বলিয়! স্বীয় 

পক্ষ পুর্বে দেখাইতেছেন__-তথাপীতি। যে নীতি ব্যাখ্য। করা হইবে তাহা 

অনুসরণ করিলে পরের দশিত মত প্রতিপন্ন হয় না । যন্মিন কাব্যে ইতি। 
এখানে সঙ্গতিহীন বাক্যটিকে স্পষ্ট করিতে হইলে এইভাবে যোজনা করিতে 
হইবে--ষশ্মিনকাব্যে...অর্থঃ। যে কাব্যে পুর্বোক্ত রসাদি অঙ্গভূত ; অগ্য অর্থই 

বাক্যার্থীভূত | “চ* এখানে “কিস্ত' অর্থে। নেই কাব্যের সম্পর্কান্থিত যে 

রসাদি তাহারা অঙ্গভূত; তাহারা রসাদি অলঙ্কারের ( রসবদ প্রভৃতির ) 
বিষয়। তাহাই অলঙ্কারশব্ববাচা হয় যাহ! অঙ্গভূত, অন্ত যে প্রকার আছে 
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এখানে অবিমিশ্র করণ রস অঙ্গভূত হওয়ায় এই শ্লোক স্পইই 
রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়। এই জাতীয় বিষয়ে অন্যান্য রসও স্পষ্টই 
অঙ্গভূত হয়। যেখানে মিশ্রিত (সক্কীর্ণ) রল'পি অঙ্গভূত হয় 
তাহার উদাহরণ__ 
শিকুর শরাগ্নি সাশ্রুনেত্রা ত্রিপুরযুবতীদিগকে স্পর্শ. করিলে তাহারা! 
উহাকে নিরস্ত করিয়া দিল; বসনাঞ্চল ধরিলে তাহারা উহাকে জোরে 
তাড়াইয়া দিলঃ কেশ স্পর্শ করিলে তাহার! উহাকে অনাদর করিয়া 
দ্র করিয়া! দিল, পায়ে পড়িলে আবেগজনিতত্বরায় উহার দিকে 

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না। আলিঙ্গন করিতে আসিলে তাচ্ছিল্য 
করিয়া ফিরাইয়! দিল। মনে হয় অগ্নি যেন তাহাদের কাষুক প্রণয়ী 

যে সম্প্রতি অপরাধ করিয়াছে । শস্তর এই শরাগ্নি তোমাদিগকে 
রক্ষা করুক ।” 

এখানে ত্রিপুররিপু শস্তুর প্রভাবাতিশয্য বাক্যার্থ হইয়াছে এবং 
শ্লেষযূক্ত ঈধ্যাবি প্রলম্ত রস অঙ্গ হইয়াছে । এবংবিধ উদাহরণ রসবদ্ 
অলঙ্কারের ন্যায্য বিষয় । 

অর্থাৎ যাহা অঙ্গী তাহা অলঙ্কারশব্দবাচ্য নহে । এই বিষয়ের উদাহরণ বলা 

হইতেছে-_-তগ্যথেতি । তৎ-অঙ্গতব । যেমন কক্ষ্যমাণ উদাহরণে সেইরূপ 

অন্যত্রও । ভামহের মতাহুসারে প্রেয়ঃ অলঙ্কার বাক্যের মূল অর্থ হইলে 
রসাদি অঙ্গভাবে দুষ্ট হয় । চাটুষু-..দৃশ্যন্তে এই শব্দসমুদায়কে একবাকা 

বলিয়া ধরিতে ভইবে | গুরু, দেবতা, নুপতি ও পুত্রবিষয়ক গ্রীতিবর্ণন] প্রেক়ঃ 
অলঙ্কারের বিষয়--ভামহ এইবূপ বলিয়াছেন । তীহার কথা মানিলে যেখানে 

প্রেয়ঃ অলঙ্কার তাহাই প্রেঘ়োলঙ্কার অর্থাৎ চাটুবাক্যস্থলে প্ররেয়ঃ শব্দের দ্বারা 
অলঙ্করণীয় বুঝাইতেছে। ন্ৃতরাৎ এখানে অলঙ্কারই বাকোর মূল অর্থ এইরূপ 

বলা! যুক্তিযুক্ত নহে । অথব। “বাক্যার্থত্ব* বলিতে প্রধানত্ব বুঝিতে হইবে অর্থাৎ 
চমৎকারকারী | উদ্ভটমতানুসারীরা এই বাক্যকে বিভক্ত করিয়! ( পচাটুষু- 

বাক্যার্থত্বেহপি প্রেয়োলঙ্কারন্ত বিষয়ঃ” এবং “রসাদেয়োহজভূতা। দৃশ্যান্তে ) 

ব্যাখ্যা করেন । চাঁটুবিষয়ে অর্থাৎ চাটু উক্তির মধ্যে বাক্যের অর্থ থাকিলে 

তা! প্রেম্ঃ অলঙ্কারেরও বিষয় (কেবল রসবদ্ অলঙ্কারের নহে )। “প্রেয়োই- 

লঙ্কারস্যাপি বিষয়ঃ*__-এইভাবে পুর্ববাকোর সঙ্গে সন্বদ্ধ করিতে হইবে 1 উত্তটের 
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অতএব ঈধ্যাবিপ্রলম্ত এবং করুণ রস যে অঙ্গভাবে ব্যবস্থাপিত 
হইল ইহা দোষের নহে। যেখানে রস বাক্যের মূল অর্থ সেইখানে 
কেমন করিয়া সে অলঙ্কার হইবে ? ইহা! প্রসিদ্ধ যে অলঙ্কার চারুত্বের 
হেতু । সে তো নিজেই নিজের চারুত্বের হেতু হইতে পারে না । 

তাই এইভাবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে-_ 
বরসভাবাদি তাশুপধ্যকে আশ্রয় করিয়া যর্দি অলঙ্কারের সন্নিবেশ 

কর। হয় তাহা হইলে সকল অলঙ্কারই অলঙ্কারত্ব লাভ করে । 

সুতরাং যেখানে রসার্দি বাক্যের মূল অর্থ মেই সকল জায়গায় 
রলবদ্ অলঙ্কারের বিষয় পাওয়া যায় না। তাহা ধ্বনির প্রকার। 

তাহার অলঙ্কার উপমাদি। কিন্তু যেখানে অন্য কোন বিষয় প্রধান 

হুইয়৷ বাক্যের অর্থ হয় এবং রসাদির দ্বারা চারুত্ব লাভ হয় তাহ। 

রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়। 

_যতে যাহা ভাবালঙ্কার তাহাই প্রেয়ঃ অলঙ্কার_এইরূপ বগ্গা হইয়াছে, 
কারণ প্রেমের দ্বারা সকল ভাব উপলক্ষিত হইতেছে । কেধল যে রসবদ 

অলঙ্কারের বিষয় তাহা নহে, প্রেয়ঃ অলঙ্কারেরও বিষয় । ইহাই “অপি” 

শবের অর্থ। 'রস্বদশব্দ ও “প্রেক:-শব্ের দ্বারা রসবদ্ প্রসাতি সকল 
অলঙ্কারই উপলক্ষিত হইল। তাই বলিতেছেন-_রসাদয়োহঙ্গভূতা 

দৃষ্টান্তে ইতি-উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ চাটুখাকা বিষয়ে। শুদ্ধ ইতি। 
অঙ্গভৃত অন্য রস বা অন্য অলঙ্কারের সঙ্গে মিশ্রিত নহে । ঈষৎ মিশ্রিত 

হইলে সঙ্ীর্ণ। স্বপ্র অন্থভূতির সদৃশই হইয়া থাকে। তাই প্রিয়তম 
হাসিতেছে এইভাবেই স্বপ্নে দৃষ্ট হইল। নে প্রযাস্সি পুনরিতি। তোমার 
শঠভাব এখন জানিতে পারিয়াছি ; তাই বাহুপাশ বদ্ধ হইতে তোমাকে 
মুক্ত করিব না । অতএব রিক্ত বাহুবলয়ঃ ইতি । ধে দোষ স্বীকার করিয়াছে 
তাহাকে তিরক্কার যুক্তিযুক্তই। তাই বলিতেছেন__কেয়ং নিষরুণেতি । 
কেনাসীতি। তোমার মুখ হইতে ভুলক্রমে অন্ত নাদ্বিকার নাম বাহির 
হইয়। গেলেও আমি তিরস্কার করি নাই। ন্বপ্নান্তেষু-_ন্বপ্রে এবং নিদ্রা 

আলাপে! বারংবার উদ্ভুত হওয়ায় বনুবচনের প্রক্জোগ ; বদন তোমার 

শক্রত্ীজন ইহা বলিয়া; প্রির্তমে বিশেষভাবে আসক্ত (ব্যাসক্ত ) কগগ্রহ 
সবার দ্বারা, সেইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া। জাগরণের পর বাহুপাশ শুক্তবলয়ের 
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আকার ধারণ করায় তারম্বরে উচ্চক্জে রোদন করে । এখানে শ্প্নদর্শনের 

দ্বারা উদ্দীপিত শোক স্থাগ্িভাব আন্বাগ্ঠমান হইলে যে করুণরলের প্রতীতি 

হইতেছে তাহা চাকুত্বলাভ করিয়া নরপতিপ্রভাৰ প্রকাশিত করিতেছে । 

ক্কৃতরাং করুণ রস *শ্তন্ব” অলঙ্কার । “তোম। কর্তৃক ব্িগুগণ নিহত হুইয়াছে*__ 
ইহা! যেরূপ অনলঙ্মত বাকা এই শ্লোক তো সেইরূপ নছে। বাক্যার্থ 

এখানে অতিশয় শুন্দরীভুত হইম্নাছে এবং এই সৌন্দধ্য করুপ্ুরসের দ্বারাই কষ 
হুইয়ান্ছে। চন্দ্রার্দি বস্থর দ্বার! যে বদনাদি অন্ত বস্ত্র অলঙ্কৃত হয় ইহার কারণ 

এই যে চন্দ্রাদির সঙ্গে উপমিত হওয়ার জন্যই বদনাদি অুন্দর হইয়৷ প্রকাশিত 

হয়। সেইরূপ রসের দ্বারাও বস্ত্র বা অন্ত রস উপস্কত বা সৌন্দধ্যশালী হইয়! 

প্রকাশিত হয় এবং রসও বস্তর নায় অলঙ্কারত্ব লাভ করে--ইহাতে 
বিরোধ কোথায়? প্রশ্ব হইতে পারে, রম কি করিয়। প্রস্তাবিত অর্থকে 

অলঙ্গত করে? উত্তরে জিজ্ঞাসা কর যাইতে পারে, উপমাই বা কি 
করিয়া অলঙ্করণ করিতে পরে ? যদি বলা হয় যে উপমার দ্বার প্রস্তাবিত 

অর্থ উপমিত হয়, তদুত্তরে বলিব যে রসের দ্বারাও সেই অর্থ সরস কর! 
হয়; ইহা তো নিক্ষের মধ্যেই অনুভব করা যায়। তাই কেহ কেহযে 
বলিয়াছেন, “এখানে (কিং হাশ্তেন ইত্যাদিতে ) বিভাবার্দির মধ্যে রসের 

দ্বার। কি অলঙ্করণ হইয়াছে?” তাহাদের মত স্বীকার করার পূর্বেই পরাস্ত 
হইয়াছে; কারণ প্রস্তাবিত অর্থই অলকঙ্কার্ধা বলিয়া অভিহিত হয়। লক্ষ্য 

বস্তুতে পুনঃপুনঃ এই অর্থের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহা দেখাইতেছেন__ 

এবমিতি | যেখানে রাঙ্গাদ্দির প্রভাবখ্যাপন কর! হয় সেই প্রকারের। 

ক্ষিপ্ত ইতি। কামীর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিবার সময় অনাদৃত, অপরপক্ষে 

ঝাড়িয়! ফেলা হইল। পরিত্যক্ত অর্থাৎ তৎসঙ্গে প্রত্যালিঙন ঈপ্দিত নহে ॥ 

অপরপক্ষে সর্বাঙ্গকম্পনের দ্বার! বিস্তারিত। সাশ্রনেজত্ব_কামীর সম্পর্কে 

ঈর্বশতঃ অপরপক্ষে নৈরাস্ত্ের জন্ত। কামীবেতি-__কামূকের স্তায়; এই 
উপমানের জন্য ক্লেষের সহায়তায় যে ঈর্যযাবিপ্রলস্ত রস আকুষ্ট হইয়াছে সেই 

শ্লেষোপমাযুক্ত রসেরই অঙ্গত হইয়াছে, কেবল রসই অঙ্গ হয় নাই। যদ 

এখানে করুণ রস প্রকৃতপক্ষে আছে তবুও তাহা সৌন্দ্ধযপ্রতীতি পর্য্স্ত 
পুছায় না; সেই জন্যই বলিয়াছেন, “শ্লেষসহিতণ্ত” ) “করুণরসধুক্ত' এইগ্সপ 

বলা হয় নাই। এইযে বিষয় অপুর্ববূপে উতপ্রেক্ষিত হইল তাহাই দৃঢ় 

করিবার ক্ুপ্ত বলিতেছ্ছেন--এবংবিধ এবেতি। অতএবেতি। যেহেতু 
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এইভাবে ধ্বনি, উপমাদ্দি এবং রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় বিভাগ 
করিয়া দেখান হইল। যদি বল! হয় যে সচেতন প্রাণীর কথা 
বাক্যের মূল অর্থ হইলে রপসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় হয় তাহা হইলে 
এখানে বিপ্রলস্তশৃঙ্গার রস অলঙ্কার, তাহা মূল অর্থ নহে সেইজন্য । ন দোষ 

ইতি। যদি কোন একটি রসের প্রাধান্য হইত তাহা হইলে দ্বিতীয় রসের 
সমাবেশ হইত না। বিপ্রলম্ত রস রতি স্থায়িভাবের উপরে নিভরশীল। 

করুণরসের স্থায়িভাব হইল শোক; তাই বিপ্রলস্ত শ্ঙ্গার বিরুদ্ধই বটে। 
এইভাবে অলঙ্কার শবের প্রসঙ্গে কেমন করিয়া তাহার ( রসাদির ) সমাবেশ 
করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া! “এবংবিধ এব” এই পদদ্বয়ের মধ্যে 'এব”- 
শব্দের অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন_যত্রহীতি । উপমাদি সকল অলঙ্কারের। 
ভাবার্থ এই £-_উপমাদি অলঙ্কারত্ব লাভ করিলে তাহারা যেমন হয়, রসাদিও 

সেইরূপই | তাই অন্য কোন অলঙ্কাধ্কে অবশ্ঠই থাকিতে হইবে । সেই 
'অলঙ্করণীয় বিষয় যদি বস্তমাত্র হয় তাহা হইলেও তাহ বিভাবাদিরূপত্তে 

পরিসমাপ্তি হয় বলিয়া রসাদিরই তাংপধা হয়। স্থতরাং রসধবনিই সব্বত্র 

প্রাণস্বরূপ | তাই বল! হইয়াছে-_রসভাবাদি তাৎপর্্যমিতি । তন্তেতি | যাহ। 

প্রধান বা আত্মভূত তাহার । তাহ1 হইলে ইহাই দাড়াইতেছে-_উপমার দ্বারা 
যদ্দি বাচ্য অর্থ অলঙ্কৃত হয় তাহ। হইলেও সেইটুকুই তাহার অলঙ্করণ ব্যাপার 
যতটুকুর দ্বারা তাহা ব্যঙ্গ অর্থের অভিব্ক্তির সামর্থ্য দান করে। নান্তবিক 
পক্ষে ধ্বনিরূপ আত্মাই অলঙ্করণীয়! এরীরের সম্কঙগ সংযুক্ত কটক কেমুরাদির 
দ্বারা সচেতন আত্মাই অলঙ্কৃত হয়; সেই সেই ( আত্মগত ) চিন্তবুত্তিবিশেষের 

ইচিত্যের স্চনার দ্বারাই আত্ম। অলঙ্কত হয় । সেইজন্য অচেতন *বদেভ 

কুণুলাদিযুক্ত হইলেও দেদীপ্যমান হয় না; কারণ সেইখানে অলঙ্কাা চেতন 
বস্ত নাই। আবার যতির শরীর কটকাদিযুক্ত তইলে হাগ্যাস্পদ হঘ, কারণ 
সেইখানে অলঙ্কাধ্যের অনৌচিত্য রহিয়াছে । দেহের কোন অনোচিতা নাই, 
তাই আয্মাই অলঙ্কারধ্য । আত্মাই মনে করিতে পারে, আছি আলক্কুত হইলাম । 

রসাদেরলঙ্কারতায়! ইতি । রসাদির অলম্কারতায় এখানে রাযধিকরণে মঞ্চ । 
রসাির যে অলঙ্কারতা তাহার বিষয় হইল রসাদিই। এই'ভানে পুর্ববাক্যও 
যোজন! করিতে হইবে । সেই কাধ্যই রঙাদিক্ষ্ট 'অলঙ্কারের হিষষ | 

এবমিতি। আমর যে বিষয়বিভাগ করিয়াছি তদভসারে । মেপানে রস 

অঙ্গীভূত এবং অন্য কোন রস অঙ্গভূত হয় নাই সেইখানে কেবল উপমাদি। 



দ্বিতীয্ উদ্দ্যোত ১০৯ 

উপমাঁদির বিষয় খুব কমই থাকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না_- 
ইহছি ধাড়ায়; যেহেতু অচেতনের কথা বাক্যের বিষয় হইলেও কোন 
না কোন প্রকারে সচেতন প্রাণীর কাহিনীর যোজন! হইবে । অপর 

পক্ষ বলিতে পারেন, সচেতনের বুত্তাস্ত যোজন! হইলেও যেখানে 
অচেতনের কাহিনীই বাক্যের মূল অর্থ তাহা রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় 
হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে রসের আধারম্বরূপ কাঁব্যপ্রবন্ধ 
নীরস বলিয়া আখ্যাত হইবে । যেমন-- 

রসবদ্ অলঙ্কারের সঙ্গে সংস্থপ্ি বা! সংযোগ হইল বলিম্া উপমাদ্দির বিষয়ের 

অপহরণ করা হইল না। রসবদলঙ্কারন্য চেতি। ইহার দ্বারা ভাবাদি 
অলঙ্কারও-_প্রেয়ঃ, উর্জন্বী, সমাহিত প্রভৃতিও-_বুঝিতে হইবে । ভন্মধ্যে 
“শুদ্ধ” ভাবালঙ্কারের দৃষ্টাস্ত-_“হে মাঁতঃ, তোমার চরণতল পদ্মপত্রের মত মু 

এবং চঞ্চল কলহংসের কণ্ঠরবের মত মধুর নৃপুরধ্বনিতে মুখর । তুমি জোর 
করিয়া মহিষাম্থরের মস্তকে তাহ স্তান্ত করিয়াছ, কিন্ত কনকময় ভুমের পর্বতের 

উপরে এই চরণতল রাখিয়া তুমি তাহাকে মহনীয়ত1 দান করিয়াছ কেন ?” 
এখানে দেবীর স্ততি বাক্যের অর্থ; বিতর্ক বিশ্ময় প্রভৃতি ভাব চারুত্বের হেতু 

হইয়াছে । তাহারা এঁ অর্থের অঙ্গভূত হইয়াছে বলিয়া এখানে শুদ্ধ” 
ভাবালঙ্কারের বিষয়। রসাভাসের অলঙ্কারতার নিদর্শন, যেমন আমারই 

লিখিত স্তোত্রে-_“হে বাণি, যদিও কাব্যের অলঙ্কার ও গুণের ভুল্য সমস্ত 

গুণসম্পদ্ তোমার ভূষণ তবুও তাহাদের দ্বারা তুমি তেমন শোভা পাওনা। 

যদি তুমি যে কোন রূপে তোমার হৃদয়বল্লভ শিবের মনোরগ্রন কর* তবে 

তাহাই তোমার সৌন্দধ্যকে জগতে সর্বলোকোত্বর করে ।” এখানে বাক্যে 
পরমেশস্ত্রতিমাত্রই অতিশয় উপাদেয়। বাক্যার্থে শ্লেষযুক্ত শৃঙ্গারাভা্ 

চারুত্বের হেতু । নায়িকার নিগুপত্ব ও নিরলঙ্কারত্তবের অন্য ইছা' পুর্ণ শৃঙ্গার 
হইতে পারে নাই, কাবণ বলাই হইয়াছে, “শৃঙ্গার উত্তম যুবাপ্রকৃতি ও 
উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কারাদ্ির সংযোগাত্মক |” ভাবাভাস যেখানে অঙ্গ হইয়া! প্রকাশ 

পায় তাহার উদাহরণ, __ন্বীয় বর্ণের মত বর্ণাপ্রনের দ্বারা অনুরঞ্িত এবং স্ত্রীর 
নয়নের তুল্য যে নয়নোৎপল লাবণাযুক্ত হইলেও তাহাতে ধাহার হতাবশিষ্ট 

দৈত্যেরা ত্রাস অনুভব করে তিনি ভোমাদিগকে ত্রাণ করুন।” রৌপ্রপ্ররূতি 

বিশিষ্ট দৈত্যদের পক্ষে ভ্রাস অনুচিত , কিস্ত ভগবানের প্রভাবে তাহাই 



১১৩ ্ ধ্বন্যালোক : 

«সেই অভিমানিনী রমণী আমার বনু অপরাধ দেখিতে পাইয়া কুটিল 
গতিতে চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু সে আমার বিরহ সা করিতে পারিবে 
না। সে নিশ্চয়ই নদীরূপে পরিণত হইয়াছে--তরঙ্গ তাহার ভ্রভঙ্গ, 
চঞ্চল পক্ষিশ্রেণী তাহার মেখল৷ ; উদ্বেগ অথবা ব্যস্ততার জন্য শিথিল 

ফেনরূপ বসনকে সে আকর্ষণ করিতেছে |” অথবা যেমন-_ 

«এই লতাকে সেই চন্তী রমণীর মত দেখাইতেছে--ইহা তন্বী; 

মেঘজলে ইহার পল্লব আর্দ্র হইয়াছে, যেন অধর অশ্রুসিক্ত হইয়াছে ; 
ইহা! যেন আভরণশুন্য হইয়াছে ; নিজের সময় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া 

ইহাতে পুম্পো্গম হইতেছে না; 
হইয়াছে । স্থতরাং এখানে ভাবাভাস । তাবের প্রশম €ক্মন করিয়া অঙ্গত্ব 

লাভ করে তাহার উদাহরণ এই ভাবেই দেওয়া! যাইতে পারে । যে মতিঃ 

( আমার মত )-_এই পদের দ্বার পরমতের ষে স্চন| কর! হইয়াছে তাহার 
খণ্ডন আরম্ভ করিতেছেন-_ষদ্দি ইত্যাদির দ্বারা । অপর লেখকেরা 

এই কথা বলিতে চাছেন,_-“অচেতন বস্ততে রসাদি অসম্ভব, যেহেতু 

রসাদি চিত্তবৃত্তি স্বক্প। তাই অচেতন বস্ত্র বর্ণনায় রসবদ্ অঙ্রস্কারের 
আশঙ্কা নাই, এইভাবেই উপমাদির বিষয় বিভিন্ন হয়।” এই মত 

খণ্ডন করিতেছেন--তহীতি। সেইরূপ বলার জন্য। আচ্ছা, বলাই 

তো হইয়াছে ঘে অচেতন বস্তর বর্ণনাই উপমাদির বিষয়-_এই আশঙ্ক! 

করিয়া (নিবিষয়তার ) হেতু বলিতেছেন-যন্মাদিতি । যথা কথঞ্চিদিতিতি 

'অর্থাৎ বিভাবাদিরূপে । তশ্যামিতি । চেতনবস্ববৃত্তান্ত যোজনা করিলে । 

নীরসত্মমিতি-_যেখানে রস, সেইখানেই রসবদ্ অলঙ্কার-_ইছাই অপরপক্ষের 
মত। তাহ হইলে যেখানে রসবদ্ অলঙ্কার নাই, সেইখানে রসও নাই। 
অপরের মতের অন্ুমারে নীরসত্বের কথা বল হইয়াছে । আমাদের মতে 

কিন্তু রসবদ্ অলঙ্কারের অভাবে নীরসত্ব ভইবেনা, বরং যে রস ধবন্যাত্মভূত 

তাহার অভাবে নীরসত্ব হইবে । সেইরূপ রস এইখানে (বঙ্মাণ 

উদ্দাহরণে ) আছেই । তরঙ্গেতি। তরঙ্গই ভ্রভঙ্গ ধাহার, বিকর্ষস্তী-_ 
বিলম্বমমান বলন জোর করিয়। আরুষ্ট করিতে করিতে । বসন-_অংশুক । 

প্রিয়তম আসিয়! যাহাতে ধরিতে ন। পারেন এইক্প নিষেধ করিবার জন্য । 

'বহুশঃং বহুবার ; যংস্থলিতং_যে অপরাধসমূহ ; ভান্-_ তাহাদিগকে $ 



দ্বিতীয় উদ্দ্যোতি ১১১ 

“মধুকরের শব্দ নাই, ঘেন চিন্তায় মৌন অবলম্বন করিয়াছে ; আমি 

তাহার পদতলে পতিত হইলে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যেন অনুতপ্ত 

হইয়াছে ।” 
অথবা যেমন-_ 

“হে ভদ্র, সেই যমুনা ( কলিন্দপর্ববতছুহিতা৷ )-তীরস্থিত লতাগৃহ- 
গুলির কুশল তো? তাহারা গোপবধূদের বিলাসের সুহৃদ, রাধার 
গোপন সম্ভোগের সাক্ষী । মদনশয্যা রচনা করিবার জন্য যে সকল 

পল্লবকে মৃবভাবে ছেদন করা হইত আমি চলিয়া আসাতে এখন সেই 
প্রয়োজন আর নাই। আমি জানি সেই পল্লপবগুলির নীল দীপ্তি ম্লান 
হইয়| গিযাছে এবং তাহারা জীণ হইতেছে ।” 
পটার ওররা পর এ. পপ, বাঃ “০ এ. এ ও গা না 

অভিসম্ধায় হৃদয়ে একত্র করিয়া। অসহমান! অর্থাৎ মানিনী। অথচ 

আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে বিরহুজ্ালা সহা করিতে না পারিয়া 

তাপশান্তির জন) এর্দীভাবে পরিণত হইল। তন্বীতি। যে বিচ্ছেদে 
রুশা হয় ও যে অহ্ৃতপ্ত। ইহারা! উভয়েই আভরণ তাগ করিতেছে। 
স্বকালঃ-_বসন্ত ও গ্রীক্মতুল্য সময়। মিলনের উপায় চিন্তায় কি মৌন 
আশ্রয় করিয়াছে? অথব! স্বামী আমার পায়ে পন্ডিলেও ভাহাঁকে 

আমি অবভেল। করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি 1” এই চিস্কায় মৌন 
আশ্রয় করিয়াছে, চণ্ডী--কোপনা। এই ছুইটি শ্লোক নদী ও লতা 

বর্ণনা-বিষয়ক, কিন্ধ ইহাদের তাঁৎপর্ধয এই যে ইহাদের মধ্যে উন্মাদ গ্রস্ত 

রাজ। পুরুরবার উক্তি রহিয়াছে । তেষামিতি। হে ভদ্র, তেষাম্ 

অর্থাৎ যাহারা আমার হৃদয়ে স্থিত তাহাদের ;: গোপবধূনাং_গোপীদের | 

যে বিলাসম্থ্হদঃ__যাহার! লীলাখেলার বন্ধু। গোপন প্রণয়িনীদ্দের তো! 
অন্ত কোন লীলান্হ্ৃদ নাই। রাধারও ইহা প্রধান প্রণয়লীলাভূমি । তাই 
বলিতেছেন- রাধার সষ্ভোগের যাহার সাক্ষাৎ ডষ্টী। কলিন্দপর্বততনয়া 

যমুনা; তাহার তীরস্থিত সেই লতাগৃহদের । ক্ষেমং_কুশল তে1? কাকুর 
( স্বরভঙ্গীর ) দ্বার! প্রশ্ন করিতেছেন। দ্বারকাবাসী ভগবান্ শ্রীকষ্চ এইরূপ 

প্রশ্ন করিলে। গোপকে দেখিয়া তীহার পুর্বসংস্কার জ্াগিয়। উঠিল ; আলম্বন 

ও উদ্দীপনবিভাবের জ্মরণ হওয়ায় রতিভাব উদ্দীপিত হইল এবং নিজের 

ইৎস্থকা সঞকারিত হইল । সেই উৎস্থক্যগর্ভ রতিভাব তিনি ম্গতোক্তিতে 



১১২ ৃ ধরশ্যালোক 

এই সকল বিষয়ে অচেতন বস্তুর বর্ণনা মূল বাক্যার্থ হইলেও 
চেতনবস্তবৃত্তাস্তরঘোজনা তো! আছেই। এখন যদি বলা হয় যে 

যেখানে চেতন বস্ত্র বৃত্তান্তের যোজনা হয়, সেইখানেই রসবদ 
অলঙ্কার থাকে, তাহ] হইলে উপমাদির বিষয় থাকিবে না৷ অথবা 

খুব কম বিষয়ই থাকিবে, কারণ এমন অচেতনবস্তবৃত্তান্ত নাই যেখানে 

অন্ততঃ বিভাবত্বের দ্বারা চেতনবস্তুর কাহিনী যোজনা করা হয় নাই । 

সুতরাং অঙ্গহিসাবে সন্লিবিষ্ট হইলেই রসাদি অলঙ্কারত্ব লাভ করে। 
আবার যে ভাব বা রস অঙ্গী এবং সর্বাকারে অলঙ্করমীয় তাহা ধ্বনির 

আত্মা । 

অধিকন্তু 

সেই অঙ্গী অর্থকে যাহার! অবলম্বন করিয়া আছে তাহারা 
গুণ বলিয়৷ পরিচিত। অঙ্গকে যাহারা কটকাদির মত আশ্রয় 
করিয়৷ থাকে তাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া মনে রাখিতে 
হইবে। ৬ ॥ 

০ পার এ পজ .. স পপ সা পাস ০০ 

প্রকাশ করিতেছেন £:-_ম্মরভল্পশ্ত-_মদনশয্যার ) কল্পনার্থং__রচনার উদ্দেস্ে , 

মুছ-ন্থকুমার করিয়া £ যশ্ছেদ:-_যে ছেদন, তাহাই উপযোগঃ- সাফল্য । 

অথবা মদনশধ্যায় যে পত্র বিকিরণ তাহাই মু, স্থৃকুমার, উংকৃষ্ট ) ছেদৌপযোগ: 
- ছেদন ফল, তাহ বিচ্ছিন্নে-_বিচ্ছিন্ন হইলে । আমি আসীন না থাকিলে 

কেমন করিয়া মদনশয্যা রচনা হইতে পারে? স্থতরাং পরম্পর-অন্গরাগ- 

নিশ্চয়াত্মক কথা বলিতেছেন-__তে জান ইতি । সমগ্র বাক্যের অর্থ এখানে 

কণ্মকারক। অধুনা! জরঠী ভবন্তীতি। আমি কাছে থাকিলে ইহারা স্তত 
উক্তরূপ উপযোগিত। লাভ করে বলিয়া জীর্ণতাদোষছুঃ হয় না। বিগলস্তী 

_ যাহা অপহ্যয়মাণ। ত্বিও. €যধামিতি__নীলকান্তি ধাহাদের ৷ ইহার দ্বার 
ৰহুকাল নিদেশীর উত্ম্থক্যের গাঢত্ব ধ্বনিত হইয়াছে । ইহা আত্মগত উক্তি 
হইতে পারে; অথব। গোপকে অপেক্ষা করাইবার জন্য বলা হইতেছে 

মহৎ অর্থাৎ বহুতর কাব্যপ্রবন্ধের রসহানি হইবে এই যে আশঙ্কা হইয়াছিঃ 
আঞাই অনেক উদাহরণের সাহায্যে সুচিত হইল । . অথেত্যার্দি। এখাতে 
নীরসত্ব হইবে না এই, অভিপ্রায়েই । বলিতেছেন। আপত্তি হইতে পাট 
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রসাদি লক্ষণঘুক্ত অঙ্গী অর্থকে অবলম্বন করে যাহার। তাহারা গুণ 
_যেমন শৌধ্যাদি। যাহারা এই বাচ্যবাচকের লক্ষণযুক্ত অঙ্গ- 
গুলিকে আশ্রয় করে তাহারা অলঙ্কার-_কটক প্রভৃতির মত। 

আরও দেখিতে হইবে £ 

শৃঙ্গারই মধুর শ্রেষ্ঠ মনঃপ্রহ্লাদনকারী রম। শ্রঞঙ্গারময় 
কাব্যকে আশ্রয় করিয়াই মাধূর্ধয অবস্থান করে। ? ॥ 

শৃঙ্গারই অন্য রস অপেক্ষা মধুর কারণ তাহা প্রহ্লাদিত করে। 
তাহার প্রকাশক শব্দ ও অর্থের জন্য কাব্যেরও সেই মাধুর্যযলক্ষণাস্থিত 
গুণ হয়। শ্রুতিসুখকরতা কিন্তু ওজোগুণেও সমানভাবে আছে । 

শৃঙ্গারে বিপ্রলস্তে এবং করুণ রসে- মাধুর্য যথাক্রমে 
তারতম্য লাভ করে। কারণ সেইখানে মন অধিকতর 
ড্রবীভূতত হয় । ৮ | 

যে চেতনবস্তবৃত্তান্থ ষেখানে একেবারেই প্রবেশ করেনা তাহাই উপযাদির 

বিষয় হইবে-_এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন_যন্মাদিতাদি । অচেতন 

বস্ত বর্ণামান হইয়] যদি অন্তভাবনপে স্তম্ভ, পুলক প্রভৃতি সচেতনকে আক্গিপ্ত 

করে তাহা হইলে কি বলা যায়% চন্দ্র, উদ্ভানাদি পদার্থ অতি জড 

হইলেও এবং তাহাদের বর্ণনা করা হইলে তাহাদের অর্থ নিজ্জেদের মপোই 
পরিসমাঞ্ত হইলেও যদি তাহারা চিত্তবৃন্তির বিভাব ণ। হয় ভাহা হইলে 

কাবো তাহাদের কথ! বলাই উচিত হইবে নাঃ শাস্ব-ইতিহাসাদিতেও নহে । 

এইভাবে পরমতের খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতকে শাসন্রসঙ্গত করিয়া উপসংহার 

করিতেছেন--তম্মার্দিতি । যেহেতু অপর পক্ষ যে বিষয়বিভাগ করিয়াছেন 

তাহা! যুক্তিধুক্ত নহে । ভানো বেতি। 'বাগ্রহণের ত্বার ভাবের 

আভাস ও প্রশম প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। সর্বাকারম--হ্ছ। 

ক্রিয়াবিশেষণ ২ অথাং সকল প্রকারে এই অথে। অলঙ্কার্ধা ইতি। 

অতএব ইহ। অলঙ্কার নহে--ইহাই ভাবার্থ । ৫ ॥ 

ই! মানিতেই হইবে যে যাহা অলঙ্কার তাহ অলঙ্কার্যয হইতে বাতিবিক্ত 

কারণ লৌকিক জগতেও তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। গুণী ও অলম্কাধ। 

থাকিলেই গণ ও অলঙ্কারের ব্যবছার যুক্তিযুক্ত হয়। ইছাও আমাদের মতাহু- 
জজ র 
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সাবেই গ্রতিপন্ন হইল । এই ছুই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন- কিফেত্যাদি । রসের 

আছ্গিত্ব প্রমীণ করিবার জন্যই যে এইখানে যুক্তি দেওয়া! হইল তাহ1 নহে, 

আরও প্রয়োজন আছে। ইহাই *চশবেখ অর্থ। এই দুই অভিগ্রান্থ 

লইয়াই কাবিকাষও যোজন! কবিতে হুইবে। কেবল প্রথম অভিপ্রায় 

লইলে কাবিকার প্রখম অর্দ দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যাখ। কবিতে হইবে । 
বৃত্তিব পাঠও এইভাবেই যোজনা কবিতে হইবে । ৬॥ 

মাঁুর্যাদি শব ও অর্থেব গুণ, তবে কেমন কবিষ! বলা হয “য গুণ অলী 
বসাদিকে আশ্রম কবিযা থাকে ?--এই আশঙ্ক! কবিয়। বলিতেছেন-_ 

'তথাচেত্যাদদি ৷ পৰে যে যুক্তি দেওয়। হইবে ত'হাব দ্বাবাই এই আশঙ্ক| পবিহার 

কবা ধ'ইবে এব* ইহাও উপপন্ন হইবে । শঙ্গাব এবেতি। “মধুব'_ ইহার 

হেতু বলিতেছেন-_-পবঃ প্রহ্নাদন ইতি । বতিতে সমস্য দবতা, মানুষ 

২ ইতব প্রাণীদের অবিচ্ছিম্ন বাপন। আছে । স্থতবাং ইছাদেব মধ্যে এমন কেহ 
নাই যে এই বতিতে হৃদযসশ্মিলন অন্ঠভব না কবে, যতিবও হৃদয়সশ্মিলনজনিত 

চমৎকাবান্ভূতি হইয| থাকে । এই জন্যই 'মধুব” এইবপ বল হইযাঁছে | 
মধুর পকরাঁদি বস বিবেকী ও অবিবেকী, সুস্থ ও আতুব ব্যক্তিদের বসনাং 
নিপতিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই অভিলধণীয় হয। তন্ময়মিতি । যেখানে সেই 
শঙ্গার ব্যঙ্গ হয় সেইখানেই প্ররুত পক্ষে ইহা কাব্যের আ্ম! হয়। কাব্যমিভি। 

শক ও অর্থ। প্রতিতিষ্ঠতীতি। প্রতিষ্ঠা লাভ কবে । তাই হহাই দাডাইল 

+*-_ মাধুর্য শরঙ্গাবাদি বসেবই গুণ। মধুবেব অভিব্/প্ক শব্ধ ৭ অর্থে যে উহ্থাব 
প্রয়োগ কর! হইয়। থাকে তাহ। উপচাব ব। অতিশয়িত প্রযোগেব দ্বাব | 
মধুর শৃঙ্গার বস প্রকাশ ব্যাপাবে শবার্ধেব যে সামর্থ্য তাহাই এবারের 
মাধুধ্য , ইহাই এই উপচাবের লক্ষণ। ন্থতরাঁং ঠিকই বল! হইয়াছে_-তমথ 
যিত্যাদি ( ২।৬)। বৃতিব দ্বাব। কারিকাব অর্থ বলিতেছেন-শুঙ্গাব ইতি। 

“সমাসবছল না হইয়া যদ্দি কাব্য শ্রুতিদ্ছুখকর হয় তা! হইলে তাহাকে 

বলা হয় মধুব”-_মাধুর্যেব এই যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে ইহার কি হইবে + 
ইহা যে ঠিক নহে এই জন্ত বলিতেছেন- শুব্যত্বমিতি । ইহাতে সকল লক্ষণই 
উপলক্ষিত হইল । শ্রুতিম্থখকরভা ওজোগুপেরও লক্ষণ। ভাবার্থ এই যে 

“যোধাশস্ত্রং"- ইত্যাদি ক্পোক (পৃঃ ১১৬) শ্রুতিস্থকরও বটে আবার এখানে 

সমালবহলতাও নাই । ৭॥ 
লন্ভোগশূঙ্গার হইতে বিগ্রলত্তশৃঙ্গার মধুরতর এবং ঘাতোধিক 
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বি প্রলম্তশুগ্গার ও করুণরসের মধ্যে মাধুর্য গণই বিশেষ প্রকর্ষলা 
করে। যেহেতু সেইখানে সহ্ৃদয়ের হৃদয় অতিশয় যুগ্ধ হয়। 

কাব্যে যে রৌভ্রাদি রস দাপ্তিগুণের দ্বার! লক্ষিত হয় 
তাহাদের অভিব্যক্তির হেতু যে শব ও অর্থ, ওজোগুণ 
তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে । ৯ ॥ 

রৌব্রাদি যে সকল রস অতিশয় দীপ্তি বা! উজ্ভ্রলভার স্য্টি করে 
লক্ষণার দ্বারা তাহাদিগকেই দীপ্তি বলা হইতেছে । তাহার প্রকাশন- 

যোগ্য শব্দ দীর্ঘসমাসের ছারা অলঙ্কৃত বাক্য । যেমন-_ 

“তে দেবি, ভীম তাহার সবেগে-আবপ্তিত-ভীষণ-গদাভিঘাতের দ্বারা 

হুষ্যোধনের উরুযুগল সঞ্চণিত করিয়া ঘন শোণিতখণ্ডে হাত রক্তাক্ত 
করিয়া তোমার বেণী উঁচু করিয়। বাঁধিয়৷ দিবে 1” 

থাকে । এই ভিপ্রায়ে বলিতেছেন- শৃঙ্গার ইত্যাদি । করুণেচ-_- *চ* শব, 

ক্রম বুঝাইতেছে। প্রকর্ষবদিতি। উত্তবোস্তর তারতম্যযোগের দ্বাঘ্। 
আপ্রতামিতি । স্বভাবতঃ জ্ৃদয় কাঠিন্যময়, ক্রোধাদির দ্বারা দীপ্ত ও বিশ্ময়- 

হামাদির প্রতি অনুরাগী হয় বলিষ। অনাবিষ্ট থাকে , সন্ধদয়েব চিন্ত সেই ভা 

পরিত্যাগ করে! অধিকষিতি । ক্রমে ক্রমে । ইভার দ্াধা বুঝান 

হইতেছে যে করুণ রসে চিন্ত সর্বাপেক্ষ। দ্রবীভূত হঘ। প্রশ্ন এই, যদি করুণে€ 

মাধুর্য থাকে”? তবে পূর্বকাবিকায যে বল। হইল “শঙ্গাব এন” ( শঙ্মাবই 

এই “এব (“ই*)-কারের কি উদ্দেশ্য? তচন্তরে বল। হইতেছে _এই “এব 

('হ)-কারের প্রস্জোগের দ্বাব। মন্তান্ত রম বাদ দেয়া হইতেছে না। “এন? 

কারের দ্বারা ইহাই গ্োতিত হইতেছে মে আহ্মভৃত রমেরই প্রক্কতপহে 

মাধুধ্যাদি গুণ থাকে, -উপচাবেব দ্বারা ইহ1র। শব্ধ ও অর্থেব সম্পর্কে প্রো 
হয়। বৃত্তির দ্বারা বল। ভইতেছে-বি প্রলম্তেতি । ৮॥ 

বৌদ্রেত্যাদি। “আদি শবের দ্বার। সাদৃশ্য বুঝাউতেছে । ইহা 
দ্বারা বীররস ও অস্ভুতরসও (বাঝা যাইবে। রসবেতার হৃদবে বিকা* 
বিস্তার এবং প্রজ্লন যাহার লক্ষণ তাহার নাম দীপ্ি। তাহা মুখ্যভায় 
ওজঃশববাচ্য। রৌদ্রার্দি রস দীপ্তিকপ চিত্রবৃত্বির জনক। এ 
দীপ্ির আশ্বাদবৈশিষ্টান্প কাধের দ্বারাই তাহার অন্ত বস হই 
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দীপ্তিগ্রকাশনপর অর্থ দীর্ঘ সমাস রচনার অপেক্ষা রাখেন! 

তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট বাচকের ধারাও . অভিহিত হইতে পারে টি 05846 | 

“পাগুবীয় সেনাসমূহের মধ্যে ঘে যে নিজের বাছুরলের গৌরবে: 

অহঙ্কার করিয়া শস্ত্রধারণ করে, পাঞ্চাল বংশে যে যে শিশু, অধিক. 

বয়স্ক অথবা গর্ভশয্যাশায়ী, যে যে সেই কর্মের সাক্ষী, আমি র্ 
অবতীর্ণ হইলে যে যে আমার বিরোধী হইবে তাহাদের মধ্যে যি 

হায়ং জগতের বিনাশকও থাকেন তাহা হইলেও ক্রোধাঙ্ধ আশি 

তাহার বিনাশ সাধন করিব ।” 
এই তৃইটি ক্লোকেই ওজোগ্চণ আছে। 

পৃথকৃভাবে লক্ষিত হুয়। উপচারবশত্তঃ কারণে কার্যের প্রয়োগ করিয় 

রৌক্রাদিই ওজংশব্বাচ্য । তারপর, সেই রৌজাদি রসপ্রকাশনপর শ' 

দীর্ঘসমাসযুত্ত হইলেও লক্ষিত লক্ষণার দ্বারা তাহাকে দীপ্চি বল! হয় 
যেষন চঞ্চদিত্যাদি। তংপ্রকাশক অর্থ ঘি সহজে প্রসাদগুণবিশিষ্ট শবে 

. দ্বারা অভিহিত হম তাহ! হইলে সমাসের অপেক্ষা না করিয়াই দীপ্তি বলিয় 
কথিত হয়। যেমন-_পযো. যঃ” ইত্যাদি । চঞ্চদিতি । চক্ষস্ত্যাং__বেতে, 

যাহারা আবন্তিত হইতেছে , ভূজাভ্যাং__বাহুদ্বয়ের দ্বারা, ভ্রমিতা__ 

সঞ্চালিত ; যেয়ং চগ্ডা গদা_এই যে দারুণ গঙ্দা; তয়া-তাহার দ্বারা 

যঃ-যে; অভিতঃ- সকল দিকে উর্বোর্ধখাত--উরর আঘ।ত: 

তক্ষারা সম্যক চণিত অর্থাৎ পুনরুথখানের শক্তি নষ্ট করা হইয়াছে; 
উরুমুগলং--একসঙ্গে দুই উরুই যাহার । দেই স্যোধনকে অনাদর 

করিয়াই ( অনাদরে ষঙ্ঠি)। শ্টানেন--ঘনতার জন্য, অনেক সমদ্ব 

অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়! যে শুদ্ষ তাহ] নহে । অববদ্ধং--এই শোণিত 

হাত হইতে গলিয়া পড়ে নাই ₹ ইহা] দেহের মধ্যেই এরূপ ঘন ছিল; ইছ্' 
জলের মত নহে । এই ঘে শোণিত তাহার দ্বার! লোছিত ( শোপো ) হত্তত্বম 
ধাহার। অতএব মে ভীম: অর্থাৎ কাতর ব্যক্তির ভ্রাস-সঞ্চারকারী । 
তবেতি। বাহাকে সেই সেই অপমান কর! হইয়াছে তাহার এবং সেই 

অপমান দেবীর প্রতি অন্থচিতও। তব কচান্ুতংসত্বিষ্যৎ--তোমায় চুল 

আবার উচু করিয়া-বাধিবে 1? বেণীত্ব দূর করিয়া হন্ত হইতে পতিত শোপণিত- 
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কাব্যের যে গুণ থাকিলে সকল রস স্পঃ হইয়। প্রকাশিত 
হয় তাহার নাগ প্রসাদ, তাহ। সকল রসে সমানভাবে ক্রিয়। 
করে। ১০।। 

শব ও অর্থের স্বচ্ছতার নাম প্রসাদঞগ্চগ। এই গুণ সকল রসে 

সমানভাবে থাকে, সকল রচনায়ও । ব্যঙ্্য অর্থের অপেক্ষা! করিয়াই 

তাহা মুখ্যভাবে অবস্থান করে- ইহা! মনে রাখিতে হইবে । 

শতিকট,তাদি যে সকল অনিত্য দোষ দেখান হইয়াছে 
তাহা ধ্বনিযুলক শুঙ্গারে বর্ন করিতে হইবে এইরূপ নির্দেশ 
দেওয়! হইয়াছে। ১১॥ 

খণ্ডের ছ্বার| রক্তপুষ্পের মাল্যরচনার দ্বারা যেন কেশবিন্তঠস করিবে--ইহাই 
উতপ্রেক্ষিত হইতেছে । দেবি-__এই পদ কুলবধূর অপমানম্্রণকারী » ইহার 

দ্বারা ক্রোধেরই উদ্দীপনবিভাবত্ব হইয়াছে; কাজেই এখানে শ্রঙ্গাররসের 

শঙ্কা করিতে হইবে না। স্থযোধনের যে অনাদর কর! হইল তাহার কারণ 

এই যে সেদ্বিভীমবার গদাঘাত করিতে উগ্ভত হইবে না; কারণ তাহার 

উক্চ সঞ্চণিতই হইয়াছে । *ন্ত্যান” ( ঘনীভূতত্ব )-শবের প্রয়োগের দ্বারা 
দৌপদীর ক্রোধপ্রক্ষালনবিষয়ে ত্বরা1 স্চিত হইয়াছে । সনাসবদ্ধ পদের 

স্বভাবই এই ঘে তাহা অনবরুদ্ধ বেগে প্রবাহিত হয়; কাজেই সমগ্র সমাসবন্ধ 

পদের মধো প্রতীতি কোথাও থামিতে পারে ন1 বলিয়। যে স্রযোধনের উরদ্বয় 

চুণিত হইয়াছে তাহার অনাদর পর্যান্ত তাহার এঁকা থাকে এবং সেই জন্য এই 
প্রতীতি ওঁদ্ধত্যের পরম পরিপোষক হয়। অন্ত কেহ কেহ অনাদরে বীর 

পরিবর্তে সম্বন্ধে ষষ্ঠী যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করেন-_ন্থযোপনের যে ঘনীভূত 

(স্ত্যানাববন্ধ) শোণিত তাহার দ্বারা লোহিতীরুত হস্ত যাহার ইত্যাদি । 

যইতি। সেনাবাহিনীর মধ্যে যাহার বাহুবলের অহঙ্কার অত্যধিক-_অঙ্জুন 
প্রভৃতি । পাঞ্চালরাজপুন্র ধৃষ্টছান্ন কর্তক ফ্রোণের নিধন হইলে সেই বংশের 

প্রতি অশ্বথামার অত্যধিক ক্রোধাবেশ হইয়াছে । তহকর্সাঙ্গীতি__-কর্ণ 

প্রভৃতি । রণে- সংগ্রামে, যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হলে যে আমার বিষয়ে 
প্রতীপংচরতি - সমরবিত্থ করে। অথবা আমি যুদ্ধে রত হইলে ( চরতি) 

ঘে প্রতিক্লত। (প্রতীপং ) করিয়া অবস্থান করে। এবংবিধ লোক যদ 

জগতের, ধ্বংসকারীও হনব আমি তীাহারও বিনাশসাঁধন করিব, অন্য মাছ বা 
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| _ শ্ুতিকটুতা শ্ভৃতি যে সকল অনিতাদোষ সৃচিত: হইয়া? ছে শুধু 
বাচ্য বুঝাইলে অথবা শুঙ্গারব্যতিরিক্ত অন্য রস ব্যঙ্গ্য হইলে অথবা 
ধ্বনি আত্মভূত ন; হইলে তাহার। বজ্জরনীয় নহে। তবেকি? অঙ্গী 
রূপে ব্যবস্থিত ববন্যাত্মক শুঙ্গারেই তাহারা বর্জনীয় এইরূপ নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । যদ্দি তাহ৷ না হইত, তাহা হইলে অনিত্যতা দোষই 
হইত না। এইভাবে এই অসংলক্ষ্যক্রম প্রকাশক ধ্বনির আত্মা 
সাধারণভাবে প্রদশিত হইল । 

অঙ্গী রসের যে সকল-প্রভেদ, তাহার অঙ্গপ্রভৃতির যে সকল 
প্রভেদ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকলপন! করিলে 
যে সকল প্রভেদ হয় তাহ! অনন্ত । ১২1 

দেবতার কথ! নাই বলিলাম । এখানে অথগুলি পরথক্ পরথক্ ভাবে চিন্তনীয় 

হইয়াছে বলিয়া একটি পদ হইতে 'আর একটি পদে ক্রোন পরাকাষ্ঠা 
লাভ করিয়া থাকে। তাই অল্পসমাপবিশিষ্ট পদের দ্বারাই দীপ্তিগুণ- 

সম্বিত রচনা নিবদ্ধ হইয়াছে । মাধুধ্য ও দীপ্তিগুণ শ্ঙ্গারাদি ও রৌক্রাদি 

আশ্রয় করিলে পরম্পরবিরোধী হয় ইহ" প্রদর্শন করাইয়া হান্ত, ভয়ানক, 

বীভৎস ও শান্থরসে তাহাদের সমাবেশবৈচিত্রা দেখাইলেন। হাসারস শুঙ্গারের 

অঙ্গ বলিয়া তাহাতে মাধুধা বিশেষ উপযোগী : আবার তাহ। বিকাশাত্মক 
বলিয়া ওজোগুণও উপযোগী । স্থুতরা২ ইহার মধ্যে ছুইটি গুণ 

সমানভাবে প্রযোজ্য । ভয়ানকরস চিন্তবৃত্তিতে মগ্ন হইয়া থাকিলেও 

তাহার বিভাব দীপ্তিমান্ বলিয়া! সেইখানে ওজোগুণের প্রয়োগই প্রকৃষ্ট 
নাধুধ্যের প্রয়োগের অবকাশ অল্প। বীতৎসরসেও এইরূপ হইয়া থাকে। 

শাস্তরসে বিভাব-বৈচিত্রেতর জন্য কদাচিৎ ওজোগুণ, সঠ মাধুধ্য প্রযোজ্য; 

তাহার এইক্প বিস্তাগ করিতে হইবে । ৯ ॥ 

সমর্পকত্বং__সম্যক্রূপে অর্পণ অর্থাৎ যেমন শু কাঙ্টে অগ্নি পরিব্যা্ত হয় 

সেইকপ হৃদরসম্মেলনশক্তির বলে কাব্যাস্মা রসবেতার হৃদয়ে ছড়াইয়! পড়ে । 
অথব] -নির্খল জল যেমন বসতে পরিব্যাপ্ত হয় মেই উদ্দাহরণ দিয়া বল! ঘাইতে 

: তির ইহা অর্থের সেই জমলিনতা যাহা সকল রসে সমারভাবে থাকে। বায আর্থ 
'প্রকাশনব্যাপারে পক্ষ ও অর্থের যে সহজভাবে বুঝাইবার শক্তি (স্মপকদ্বং 
তাহা উপচান্বঙগে প্রসাদ গুণ বলিম্ব। কথিত হয়্। তাহাই বলিতেছেন-- 
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অঙ্গিভাবে ব্যঙ্গ্য যে বসাদি-_যাহাকে বলা হইয়াছে বিবক্ষিতান্ত- 

পয্বাচ্য ধ্বনির একক আত্মা__তাহার বাচ্যবাচকান্তভূ্ত অলঙ্কারসমূহের 
যে সকল গ্রভেদ তাহা অসংখ্য ; আবার মঙ্গী অ'্ণর নিজের রস, ভাব, 
তদাভাস ও তৎপ্রশান্তিলক্ষণযুক্ত,  বিভাব-অগ্ুভাব-ব্যভিচারী- 
ভাবের প্রতিপাদনসমন্থিত যে সকল বৈশিষ্ট্য তাহাও সীমাহীন। 
তাহাদের পরস্পরের সম্বপ্ধ পরিকল্পনা করিলে যে' কোন একটি রসের 
শ্রকারই অনন্ত হুইয়া পড়ে; তাহা গণনা করা যায় ন।। সকল 
রসের কথ! আর ধরিয়া! লাভ কি? এইভাবে দেখিলে, এক শ্ঙ্গার 
যদি অঙ্গী হুয় তাহা হইলে তাহারই ছুই প্রভেদ হইয়া পড়ে-_ 
সম্ভোগ ও বিপ্রলস্ত। সম্তোগেরও পরম্পরকে প্রেমভরে দর্শন, 

স্থবরত, উদ্চানসঞ্চরণাঁদি লক্ষণযুক্ত নান! প্রকার আছে। বিপ্রলম্তেরও 

প্রসাদেতি। গুণ হদ্ি রসগতই হইল তবে তাহা কেমন কবিয়। শব্ধ ও 

অর্থের স্বচ্ছতা হইতে পারে? এই আশঙ্ক। করিয়। বলিতেছেন-_স চেতি। 
৮" শবের প্রয়োগ কর] হইয়াছে জোর দেওয়ার জন্য ( অবধারণার্থে)। এই 

গুণ সর্বরসসাধারশই । সেই গুণ এইবরূপই অর্থাৎ সর্বরসসাধারণ। শন্দগত ও 
অর্থগত, সমাসবদ্ধ ও অসমাসবদ্ধ--সকল কাব্যেই এই গুণ সমানভাবে থাকে । 
অর্থ ব্যঙ্গাকে সমর্পণ করে বা সমাকৃবূপে বোঝায় , অন্তভাবে তাহার সমর্পকস্থ 

থাকিতে পারে না। শব্দের যে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইবাব শক্তি আছে 

তাহার মধ্যেও এমন কিছু অলৌকিকন্ব আছে যাহা গুণ হইতে পাবে। 
এইভাবে ভামহের মতাচুসারে মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিন গুণের 
'অন্তিত্ব স্বীকৃত হইল। তাহার। প্রধানতঃ প্রতিপতাব চি্তন্িত আম্বাদময় । 

তারপর উপচারবলে আম্বাগ্চ রসে প্রযোক্তা এবং ₹২পব তথ্বঞ্জক শব 

অর্থে প্রযোজা--ইহাই তাংপধ্া | ১০ ॥ 

এইভাবে আমাদের মতান্রসারে বিভাগ কাবয়া গণ ও অপস্কারের 
ব্যবহার প্রতিপন্ন করা হইল। নিত্য ও অ্নত্া দোষের বিভাগেও 

ঘে আমাদের মতের সহিত সঙ্গতি আছে তাছ! দেখাইবার জন্তু 
বলিতেছেন--শ্রুতিদুষ্টাদয় ইত্যাদি । *বান্ত' প্রভৃতি শব্ধ যাহ অসভা 

শ্বতির হেতু । যে সকল জায়গায় সমগ্র বাক্যার্থের বলে অশ্লীল অর্থ 

প্রতিপর হয় সেইখানে শ্রতিদৌষ ও অর্থদোষ ঘটে। যেমন, “অতিশয় স্নধ 



টি ধস্কালোক 
অভিলাব, ঈধ্যা, বির, প্রবাস প্রভৃতি__তাহাদের প্রত্যেকের আবার 
বিভাব, অন্থভাব ও ব্যভিচারীর ভেদ আছে। এইভাবে কোন একটি 
বসকে শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলেই পরিমাপ বরা যায় 
নাঃ তাহার আর অঙ্গভেদ পরিকল্পনা করিয়া লাভ কি? সেই সকল 
অঙ্গপ্রভেদের প্রত্যেকটির যদি অঙ্গিপ্রভেদের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিকল্পনা 
কর! যায় তাহা হইলে তাহারাও অনস্ত হইবে । 

এই বিষয়ের অংশমাত্র কথিত হুইল যাহাতে বুদ্ধিমান ব্যুৎপনন ব্)ক্তিদের বুদ্ধি, সর্বত্রই আলোকপ্রাপ্ত হইতে 
পারিবে 1১৩ ।। 

অংশমাত্র কথনের দ্বারাই যদি একটি রসভেদে অলঙ্কারের সহিত 
অঙ্গাঞ্জিভাব জানা হয় তাহ! হইলে সন্গদয় ব্যক্তির বুদ্ধি সব্ধত্র 
আলোকপ্রাপ্ত হইবে। 
ছিত্রান্বেবী আঘাতের জন্ত বিস্গিত হইতেছে ।” কল্পনাদোষ সেইখানে পাওয়। 
যায় যেখানে ছইটি পদের কল্পনা করিতে হয়; যেমন “কুরু রুচিম্” এই 
শবয়ের ক্রম উল্টাইলে। শ্রুতিকটুতা দোষ যেমন, অধাক্ষীৎ, অক্ষোৎসীৎ, 
₹পেটি ইত্যাদি। শুঙ্গার ইতি-যেখানে শৃঙ্গারই মূল অঙ্গী রস তাহার 
উপলক্ষণের জন্য ইহা বলা হইল, যেহেতু বীর, শান্ত, অদ্ভুত রসেও ইছাদের 
বর্জন করা হইবে । স্চিতা ইতি। ইহাদের বিষয়বিভাগ করিয়া ইহাদের 
অনিতাত্ব অথব। ভিন্ববৃত্তাদিদোষ হইতে ইহাদের পার্থকা দেখান হইল ন!। 
শুণ হইতে বাতিরিকুত্ব দেখান হইল না, যেহেতু বীভৎস, হান্ত ও রৌদ্র রসে 
ইাদের উপযোগিত1 আমরা! স্বীকার করি, এবং যেহেতু শৃঙ্গারে ইহাদ্দিগকে 
বর্ন কর! হয় সেইজন্য ইহ? সমধিত হইল যে ইহারা অনিতাযও বটে 
দোষও বটে। ১১॥ 

অঙ্গনামিতি-__অলঙ্কারদিগের। স্বগতা ইতি। আত্মগত ; সভ্ভোগ- 
বিপ্রলন্তাদি আত্মগত প্রভেদ; আত্মীয়গত বিভাবাদির প্রতেদের 
সঙ্গে শোষ্টপ্রস্তারভায়ে* তাহাদের অঙ্গাঙ্িভাব নিকূপিত হইলে যে প্রকারভেদ 
ছয় তাহা কে গণনা! করিবে? স্বাশ্রয়ঃ- স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতিগত, 
ওছিত্যাক্দি। পরস্পরকে প্রেমভরে দেখা ইহা সম্ভাষণ প্রভৃতিরও উপলক্ষণ। 
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অঙ্গী শৃঙ্গারের সকল প্রভেদে যদি সর্ধত্র একরকমের 
অনুপ্রাস নিবন্ধ হয় তাহা! হইলে তাহা ব্যগ্তক হইতে পারে লা। 
কারণ এ প্রকারের অনুপ্রাদ রচনায় শতিরিক্ত যদ্বের 
প্রয়োজন হয়। ১৪ ্ 

অঙ্গী শুঙ্গারের যে সকল প্রভেদ কথিত হইল তাহাদের সব- 
গুলিতেই সমানাকার অন্ুপ্রাস রচনার প্রবর্তন করা হইলে সেই 
অন্থপ্রাস ব্যঞ্জক হইতে পারে না। অঙ্গী বলার উদ্দেশ্ট এই যে যদি 
শৃঙ্গাররস অঙ্গ হয় তাহ হইলে একরকমের অন্ুপ্রাস হহ্াহুলদজি রচনা 
করা যাইতে পারে। 

স্থরত--আলিঙ্গনাদি চৌষট্টি প্রকার। বিহরণ--উগ্যানগমন। "আদি" 
পদের দ্বারা জলক্রীড়া, পানকরসপান, চন্দ্রোদয় ক্রীড়াদি বুঝাইতেছে। 
অভিলাধবি প্রলম্ত বলিতে বুঝিতে হইবে সেই প্রকারের শৃঙ্গার যেখানে 
ছুইজনেই মনে করে একের জীবন অপরের উপর নিতর করে, কিন্ত এইবূপ 
রতিভাব উতপন্ হইলেও কোন কারণে মিলন হয় নাই। যেমন, “রত্বাবলী” 

নাটকে "স্থখয়তীতি কিমুচ্যতে” (স্থখলাভ করিতেছে--কি বল ?--দ্বিতীয় 
অন্ক )--এই উক্তি তইতেই বংসরাজ ও রত্বাবলীর অভিলাষবি প্রলম্ত হইয়াছে। 
ইহার পুর্বে বত্বাবলীর হয় নাই। রতির অভাবে পুর্বের সেই অবস্থাকে 
কামাবস্থামাততর বল। যাইতে পারে । ঈর্ধ্যাবিপ্রলম্ত-_প্রণয়খগুনের ছার! 

খণ্ডিত নায়িকার সহিত । আবার বিরহবিপ্রলস্ত--খগ্ডিতা নায়িকাকে প্রসন্ন 

করিবার চেষ্টা করা হইলেও সে স্তরতিবাক্য গ্রহণ করে নাই, পরে বিরহতাপ- 

জঙ্জর হইয়াছে । এই জাতীয় বিরহোঁৎ্কষ্ঠার সহিত । প্রবালবি প্রলভ-_ 
প্রোধিভভর্তুকার সহিত । প্রবাসবিপ্রলস্ভাদি-__এই “আদি' শব্ের দ্বারা শাপ- 
প্রভৃতিকত বিপ্রলম্ত স্চিত হইয়াছে। বিপ্রলস্তরসও বিপ্রলম্ত বা প্রব্নার 

মত। যেমন বঞ্চনায় ( বিপ্রলস্তে) অভিলবিত বন্ত পাওয়া যায় না, এইখানে 

সেইবূপ। তেষাং চেতি। একদিকে সন্ভোগাদি ও অপরদিকে বিভাবাদি । 

আশ্রয় বলিতে যদি মারুত প্রড়তি বিভাবের যে মলয়াদি আশ্রয় তাহার কথা 

বলা হয়, তাহা হইলে দেশ শবে দ্বারাই তাহার আশ্রয় বোঝান হইয়াছে। 
ক্তরাং এখানে আশ্রয় বলিলে কারণ বুঝিতে হইবে । যেমন মধীয় গ্লোকে-_ 
“আমার দষিতের দ্বারা গ্রথিত এই মালা আমি নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করি। 



১২২ ধন্ালোক 

যে শুক্গার ধ্বনির আত্মডভূুত সেইখানে ঘমকাদি বচন! 
সম্ভব হইলেও তাহা প্রমাদেরই কারণ হয়__বিশেষ করিয়! 
বিপ্রলম্ত শৃঙ্গারে। ১৫ 

ধ্বনির আত্ম ভূত যে শুঙ্গার, বাচ্যবাচকের ঘারা যাহার তাশুপধ্য 
প্রকাশ্যমান সেইখানে হুর শবভঙ্গ শ্লেষাদি যমক প্রকারের রচনা 

সম্ভাবা হইলেও প্রমাদের কারণ হয়। প্রমাদিত্” এই শব্দের দ্বারা 
দেখান হইতেছে যে কাকতালীয়ন্তায়ে কদাচিৎ কোনও একটি যমকের 

স্বারা রসনিষ্পন্তি হইলেও অন্য অলঙ্কারের মত যমকাদিকে রসের 

অঙ্ষরূপে প্রয়োগ করা কর্তবা নহে । এবিপ্রলম্তে বিশেষত 2'--ইহার 

দ্বারা বিপ্রলম্তশৃঙ্গাররসের সৌকুমার্য্যের আতিশয্য বলা হইতেছে। 
সেই রস গ্যোতনীয় হইলে ঘমকাদির অঙ্গরূপে প্রয়োগ অবশ্যপরিহাধ্য। 

ইহার যুক্তি অভিহিত হইতেছে 

শুষ্ধ হইলেও ইহা! হইতে বিবভষন্বণপরিহাবকারী শুধারস বিগলিত হয়” 

তশ্তেতি। শৃঙ্গারের | অঙ্গিপ্রভেদসন্বন্ধপরিকল্পনে-_মঙ্গিরসাদিদের যে ধ্রাভেদ 

তৎসম্বন্বী কন! ইহাই অর্থ। ১২॥ 

যেন-_দিকমাত্রের দ্বার। অর্থাৎ অংশমাত্রেব দ্বারা। সচেতসামিতি-- 

ধাহারা মহ।কবিত্ব ও সহৃদঘ্ত্ব ল।ভ কবিতে ইচ্ছুক তীাহ।দের । সর্ববস্রেতি-- 

সকল রসে, আসাদিত:- প্রাপ্ত, মআালোক:-_-অবগতি অর্থাৎ সমাক্ বাৎপত্তি। 

যাহার দ্বার। এইরূপ সম্বন্ধ । তত্রেতি। দিক্ র্থাং অংশ বা একদেশ মাত 

বক্তব্য হইলে। যত্বার্দিতি। সবত্ে ক্রিয়মাণ হওয়ার জন্য । হেতুবাচক অর্থ 
অভিপ্রেত। একরকমের অন্প্রাসের রচনা তাগ করিয়া! বিচিত্র অন্প্রা 

সরিবেশিত করিলে দোষাবহ হইবে না। এইজন্যই একবপ শব গ্রহণ কর! 

হইয়াছে । ধমকাদি__'আদি+-শব্ধ প্রকারবাচক ; ঢুক্ষর মূরজচক্রবন্ধ প্রভৃতির 
রচনা । শব্বভঙ্গনঙ্নেব ইতি । অর্থশ্নেষ রচনা করিলে দে)ধাবহ হয় না, 

যেমন প্রক্ন্বং* (পৃঃ ১২৯) ইত্যাদিতে । শব্ভঙ্গক্পেষও যদি কষ্টকল্পন।- 

গ্রুহ্ত হয় তাহা হইলেই দোষের হয়। অশোকসশোকাদি (পৃঃ ৯০-৯১ ) 

খর্ঈরচন! ছুষ্ট নছে। যুক্তিরিতি। সর্বব্যাপক বস্ত) অর্থাৎ এই যুক্তি 
সফল অলঙ্কার নিবন্ধনে প্রযোজা। রসেতি। রসের প্রতি মনোযোগী 

হইলে বিভাঁবাদদি ঘটনা! রচনার সঙ্গে সঙ্গে অব্যধহিত ভাবে উপায় হিসাবে 
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রদ আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া যাহার রচনা সম্ভবপর হইয়াছে 
অথচ যাহার রচনার জন্য পৃথক্ ঘতের প্রয়োজন হয় না! ধ্বনি 
প্রকাশে তাহাই অলঙ্কার বলিয়া সুসম্থাত। ১৬ ॥ 

যাহা আপনা হইতেই নিষ্পক্ন হইয়াছে তাহার রচনা আশ্চর্যজনক 
হইলেও তাহা যদি রস আক্ষিপ্ত করিয়াই স্থাষ্ট হয় তাহা হইলে এই 
আলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধবনিতে সেই অলঙ্কার প্রশংসনীয় বলিয়া গ্রাহ্ 
হইবে। তাহা যে রসের অঙ্গ ইহাই তাহার সম্পর্কে মুখ্য কথা 
যেমন-_- 

“করতলে গগুদেশ ন্যস্ত রাখিয়াছ বলিয়া সেইখানকার চন্দনপত্ররেখা 

মুছিযা! গিয়াছে । অম্বততের মত মনোরম তোমার অধররস নিঃশ্বাসের 

বারা পীত হইয়াছে । কণ্ঠে লগ্ন অশ্রু বারংবার স্তনতট আন্দোলিত 

করিতেছে ; হে অন্থুরোধ-বিরূপে, ক্রৌধই তোমার প্রিয়, আমি নহি।” 

যাহাকে পাওয়া যায় রসমার্গে তাহাই অলঙ্কার, অন্য কিছু নহে। সুতরাং 
বীর, অস্তুতার্দি রসেও যমকাঁদি কবি ও প্রতিপত্তার রসের বিশ্বই করে। 
ধাহার! নিক্জে বিবেচনা না করিয়া! গড্ডরিকা প্রবাহের অগ্তবর্তী হয় বলিয়া 

বুদ্ধিহীন হইয়াছে এবং সহ্বদয় ব্যক্তিদের অগ্রণী হইতে পারে নাই সেই 

সকল লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্তই আমি "শূঙ্গারে ও বিপ্রলস্তশঙ্গারে 

বিশেষ করিয়া” এইরূপ বলিয়াছি। তদন্ুলারে সাধারণভাবে বলিবেন 

"রসেহঙ্গত্বং তথ্যাদেযাং ন বিষ্যেতে” (তাই ইহারা রসের অঙ্গ হইতে পারে 
নাপূঃ৮৭)। নিশভ্তাবিতি। প্রতিভাবলে আপনিই সম্পন্ন হয়; চেষ্টা- 

পূর্বক নিস্পাদনের অপেক্ষা রাখেনা । আশ্চর্ধ্যভূত ইতি । কেমন করিয়! 
ইহা নিবদ্ধ হইল ইহাই আশ্যধ্যের কারণ বলিগ্া মনে হয়। এই নায়িকা 

করপল্পবে বদন ন্যস্ত করিয়াছে ; নিঃশ্বাসের জন্য উহার অধর স্ফীত 

হইয়াছে, বাস্পভয়ে ক নিরুদ্ধ হইদ়াছে, অধিরত রোদন করিতে করিতে 

উহার শ্ুনতট কম্পিত হইতেছে এবং সে (রোষ পরিত্যাগ করিতেছে 
না। চাটু উক্কির দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করা হইতেছে ; ইহাতে ঈরধ্যা- 

বিগ্রলপ্তগত অল্পভাবের চর্ধপায় নিবিষ্টচিত্ত বক্ত!। যে গ্লেষ রূপক ও ব্যততি- 
রেকাদি অলঙ্কারের প্রয্নোগ করিতেছে সেই সফল অনাম্মাসনিষ্পন্প অলঙ্কার়ের 
বারা তাহার লিঙ্গের ও রসবেতার 'রসচর্বপর বি্প- করিতেডে লা। 

সপ 
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কোন অলঙ্কার রসের অলঙ্কার হইলে তাহার লক্ষণ এই যে তাহার 

জন্য পৃথক বত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। রসম্থ্টিতে 
অভিনিবিষ্টমনা কবি রসম্থষ্টির বাসন অতিক্রম করিয়া! বহু যমক নিবদ্ধ 
করিতে গেলে বুছি।পৃর্বক শব্দান্বেষণরূপ পুথক প্রযত্ব অবশ্থস্তাবী। 

যদ্দি বলা যায় যে অন্য অলঙ্কারেও সেইরূপ পুথক্ প্রযত্রের প্রয়োজন, 

তাহ! হইলে বলিব যে ইহ! সত্য নহে। যত করিয়! বাহির করিতে 

হইলে অলঙ্কার ছুখট হইলেও প্রতিভাবান রসসমাহিতচিত্ত কবির 
কাছে তাহার! “আমি আগে আমি আগে” এইবূপ করিয়া আলিয়া 

পড়ে। যেমন কাদম্বরীতে কাদম্বরীদর্শনাবসরে। অথবা যেমন 

সেতুবদ্ধ মহাকাব্যে মায়া রামের শিরোদর্শনে বিহ্বল! সীতাদেবীর 
বর্ণনায়। ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ রস বাচ্যবিশেষের “দ্বারা আক্ষিগ্ত 
করিতে হইবে। রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ বাচ্যবিশেষ ; তাহারা রস- 
প্রতিপাদক শব্দের দ্বারা রস প্রকাশ করে। সুতরাং রঙগাভিব্যক্তিতে 

তাহারা বহিরঙ্গ নহে । কিন্তু যমকাদি ছুক্ষরমার্গে বহিরঙ্গত্ব অবশ্থ- 

স্বীকার্ধ্য। যদিও যমকাদির এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে তাহা 

লক্ষণমিতি। অর্বাৎ ব্যাপক । "প্রবন্ধেন ক্রিষমাণঃ৮__ এইরূপ ফোজনা। 

করিতে হইবে--অর্থাৎ একাদিক্রমে রচনা করিলে । অতএব বুদ্িপুর্ববক তব 

অবশ্থস্ত বী অর্থাৎ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পরে করিতে হইবে । এই ভাবে 
“বুদ্ধিপূর্বক' শকের প্রয়োগ হইয়াছে । রসের প্রতি মনোনিবেশ করিতে «ব 

ষত্বের প্রয়োজন তদতিরিক্ যে ধত্ত তাহাই যত্ত্বান্তর | তাঙ্ার্দের নিবপণ করিতে 

যাইয়া! দেখা যায় যে তাহার! দুর্ঘট | বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া! করিতে ইচ্ছা করিলে 
তাহা কর! যায় না। মেইভ'বে নিরূপিত হইলে এই সমন্ত দুর্ঘটন গুলি 

কেমন করিয়া ঘটিল এইরূপ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অহ্ং পুর্বব:--আমি 

আগে। “আমি আগে, আমি আগে” তাহার এইভাবে প্রবন্তিত হয়। 

£সহং*__.এই অবায়টি বিভক্তির প্রতিরূপক ; ইহার অর্থ আমি। এতদিতি। 

"আমি আগে”-এই বলিয়। আসিয়া পড়া । কানিচিদ্দিতি। কালিদাসার্দ 
বন্ধক প্রণীত কয়েকখানি। “শক্তক্কাপি পৃথক্ যত্বোজায়তে”__এইতাবে যোজন! 
করিতে হইবে। এবামিতি। ষমকাদির। প্ধ্ন্যা ভূতে শৃঙ্গারে'--(২।১৫) 
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রসশালী তথু সেইখানে যমকাদিই অঙ্গী। আর রসাভাসম্থলে 
অঙ্গত্বও বিরুদ্ধ নহে; যেহেতু রস যেখানে অঙ্গীরপে ব্যঙ্জা হয় 
সেইখানে যমকাদ্ির জন্য পৃথক যত্তের প্রয়ে,প্রন হয় বলিয়া তাহ। 
অঙ্গ হইয়া থাকেনা । এই যে অর্থ ইহাই [নয়ে সংগ্রন্থশ্পোকে 

দেওয়া হইল $-_ 

“কোন কোন স্থলে রসবিশিষ্ট ও অলঙ্কারসমন্থিত বস্তু মহাকবির 

এক প্রচেষ্টাতেই সম্পঞ্জ হয় ।” 

“কবি শক্তিমান্ হইলেও যমকাদি রচনায় তাহার পৃথক যত্ব লাগে, 
তাই ইহারা রসের অঙ্গ হইতে পারেনা 1” 

“রসাভাসে যমকাদির অঙ্বত্ব বাধিত হয় না। কিন্তু যে শুঙ্গারে 
ধ্বনি আত্মা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাদের অঙ্গতব সাধিত হয় না।” 

যে শুঙ্গারে ধ্বনি আত্মভূত হইয়াছে তাহার সম্প্কিত ব্যঞ্জক 
অলঙ্কারের কথা এখন বলা হইতেছে £-- 

এই যে বলা হইয়াছিল তাহা প্রধান বক্তব্য বলিয়। পুনরায় অর্ধঙ্লোকে 
সংগৃহীত হইপল- প্বন্যা ত্ভূত ইতি । ইদানীমিতি। যাহা যাহা পরিত্যাজ্য 
তাহাদের কথ! বল! হইয়াছে । যাহা যাহা গ্রহণ করা উচিত তাহাদের কথা 

বল। হইবে । ব্যঞ্নক উতি। “ষে? (ষশ্চ) ও “যথা” (যথাচ) বসাইয়া বাক্য 
সম্পূণ করিতে হইবে। যথার্থতামিতি। চাকুত্বহেতৃতা। উক্ত ইভি। 
ভামহাদি অলঙ্কারকদের কর্ৃক। “বক্ষ্যতে চ' (বলাও হইবে )--ইহার হেতু 

ব্শিতেছেন__-অলঙ্কারাণামনন্তত্বাদিতি। প্রতিভার অনস্ততাহেতু অন্ত 
কাহাদের ছায়া । ১৩-১৭ ॥ 

কারিকায় “সমীক্ষ্য* শব্দের দ্বরা সমীক্ষার-_-সবিশেষ পধ্যবেক্ষণের-- 
কথ। বল। হইয়াছে । চারটি ক্লোকপাদের দ্বাব৷ ( বিবক্ষা '**..*প্রত্যবেক্ষণম্ ) 

অঙ্গবসাধন বোঝান হইতেছে । 'রূপকাদিরলঙ্কারবর্গস্ত অঙ্গত্বসাধনম্”-- 

ইহা প্রত্যেকটি পাদের পরে প্রধোজিত হইবে। যে অলঙ্কারকে বসের 
অঙ্গক্ূপে (অঙ্গিক্পে নহে) বিবঙ্ষিত করিতেছেন, যাহাকে অবসরমত 

গ্রহণ করিতেছেন, যাহকে অত্যস্তভাবে সম্পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন 

না, ষাহাকষে বতসহকারে অঙ্গহিসাবে নিয্বোগ করেন তাহাই নিবদ্ধ 
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রূপকাঁদি অলঙ্কারবর্গ ধ্বন্যাুভূষ্ত শৃঙ্গারে বিবেচনার 
সহিত সন্নিবেশিত হইলে ঘথার্থতা লাভ করে। ১৭ ॥ 

বাহা অলঙ্কারের গ্যায় কাব্যালম্কারও অঙ্গীর চারুত্বহেতৃ বলিয়। 

কথিত হইয়াছে । র্পকাদি বাচ্য অলঙ্কারবর্গ__-যাহাদের কথা বলা 
হইয়াছে অথবা অলঙ্কার অনন্থ বলিয়া অন্ত কাহারও দ্বারা কথিত হইবে 

-_তৎুসমুদায় যদি রিবেচনাব সহিত সঙ্লিবেশিত হয়, তাহা হইলে 
তাহারা সবাই অঙ্গী অলক্ষ্যক্রমবাঙ্গা ধ্বনির চারুত্বহেতু হইবে । 

অলঙ্কাব সন্নিবেশ কব্িত্রে হইলে যে বিবেচনাব প্রয়োজন তাহা এই £_- 

অলঙ্কার রসের উপরে নির্ভরশীল ভাবেই বিবক্ষিত হুইবে 
তাহ। কখনও আঙ্গী হিসাবে বিবক্ষিত হইবে না। তাহা 
অবসর মত গৃহীত ও ব্যক্ত হইবে এবং অত্যন্ত রূপে তাহার 
নির্বাহ হউক এইরূপ ইচ্ছ! থাকিবে না । ১৮ ॥ 
হইয| বসাভিব্যক্তিব “ভত হখ এত মভাবাক) লিস্টার ভাতা সনিবেশিত 

হইল। এই মহাবাবে;র মো যে উদ।ভবাণব অবকাশ উদাহভবগেৰ সকপ 

তাহাব যোজনা, তাহা সমর্থনের কথ। বণ। হইল তাছাণ নিকপণণৰ জন 

সন্দভান্তবেব প্রযোজন-বুন্তিব পাঠ এইভাবে যোজন করিতে হইলে । 

চলাপাঙ্গামিতি । হে মধুকর, আমাদেব এবংবিধ আকাজ। “চাুপ্রণণত 
থাকিলেও আমব। তত্বান্থেষণ কবি ধণিয়া অন্বেষণে বিষযীভূঙ বন্থ্জগন্ডে 
হুতশ্রম হইয়া যাই , তাই শুধু আযাসই কবিয়। কান্ত হই। তং খন্বিতি | এই 

অবায়ের বাব। বোঝান হইতেছে ঘে তোমান চবিভার্থত অযস্ত্রসিদ্ধ। শকন্থলাব 

প্রতি অভিলাধী ঘৃশ্বস্থ্ের এই উক্ত । আঁচ্ছ।, কেমন কবিষ। ইভাব 

কটাক্ষগোচর হইব, কেমন কতিধা আমাৰ অভিপ্রা এই' বমণী শুনিবে, কেমন 

করিয়। সে অনিচ্ছুক হইলেঞ্ড জোব কবিষ। চুম্বন কবিব যাহাতে সে আমাৰ 

মলোরাজ্যে নিবাস করিতে পাবে? এই সকল ব্যাপাব ভোগাব পক্ষে অযস্তরসিদ্ধ । 

ভ্রমর নীল উৎপল মনে কুত্সিয়। সেইবপ সম্ভাবনাপুর্ণ চক্ষুকে বাববাব স্পশ 
করিতেছে । আকর্ণবিসৃত খ'লিগ্া নেত্রযুগলকে পদ্ম মনে কবিতেছে--তাই খুব 
গ্রণগুগ করিয়া সেইখানে আছে । এই রমণী সহজ সৌকুমার্ধ্যে ও ভ্রাসে 
কাতর; বিকসিত অরবিাকুুলর়ের গন্ধে মধুর অধর যেন রৃতির আকব এব" 

তাহ! অমর পান করিতে... মরন্বভাবোক-অবঙ্কার প্রত্তাবিত রসের অঙ্গ 
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যদি অত্যন্তরূপে তাহা নির্ব্বাহ হয়ও তাহা শি যব 
সহকারে লক্ষ্য করিতে কইবে যে তাহা যেন অঙ্গহিপাবেই 
থাকে__-এইভাবেই রূপকাদি অলঙ্কারবর্গের অঙ্গত্ব সাধিত 
হয়। ১৯॥ 

রসস্থটিতে অত্যধিক মনোনিবেশ করিয়া কবি যে অলঙ্কারকে 
অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন তাহার দৃষ্টান্ত £ 

“হে মধুকর, তুমি এই চপলকটাক্ষবিশিষ্টা কম্প্মাঁন। রমণীর নয়ন 

বহুবার স্পর্শ করিতেছে । তুমি ইহার কর্ণের কাছে যাইয়া অন্তরঙ্গ 

বন্ধুর মত মৃতু শব্দ করিতেছ। যে তোমার ভয়ে হাত প্রকম্পিত 

করিতেছে তাহার রতিসব্বস্বরূপ অধর তুমি পান করিতেছ । আমরা 

তত্বান্থেষণ করিতে যাইয়া পরাস্ত হই; বাস্তবিক পক্ষে তুমিই 
'ভাগ্যবান্ |” 

হুইয়াই প্রকাশিত হইতেছে । অন্য কেহ কেহ এখানে রূপকসমন্গিত 
বাতিরেকের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন . তাশ্তারা ভ্রমরম্বভাবে উক্তি যাহার এইভাবে 
যোজনা করিয়াছেন। চক্রাভিঘাতই প্রসভাজ্ঞা অলজ্ঘনীয় আদেশ তাহার 
দ্বার যিনি রাহুবধৃদের রতোত্পধ চুম্বন মাত্রে সমাপ্ত করিয়। দিয়াছেন : 
যেহেতু আলিঙ্গন উদ্দাম অর্থাৎ প্রধান ধাহাদের মবধো এই রতোতসব সেইরূপ 

বিলাসসমৃহশূন্ত । এখানে কেহ বলিয়াছেন_-এখানে পর্যায়োক্ত অলঙ্কারই কবি- 
কতৃক প্রধান বলিয়া! বিবক্ষিত হইয়াছে, রসাদি নহে। তবে কেন বলা তরপ্বসাদি 
তাৎপধ্া থাকিলেও ইত্যাদি?” এই (পরাায়োক্ত বাদীর) উক্তি ঠিক নভে, 

ভগবান্ বাস্থদেবের প্রতাপই এখানে প্রধানভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে । 
তাহ! চারুত্বহেতু হইক্জা প্রকাশিত হইতেছে ন1; পর্্যায়োক্তই চাকত্বের 
হেতু । যদিও এই কাব্যে কোন দোষাশঙ্কা নাই, কবুও ইহাকে দুষ্টান 

হিসাবে দেখান হইতেছে, যেহেতু অলঙ্কার অঙ্গভূত হইলেও প্রস্তাবিত 

পরিপোষণীয় রসের স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়াছে । তাহ! হইতে কোথা 

কিছু অনৌচিতা আসিবে ইহাই গ্রস্থকারের অভিপ্রান্থ। এই সকল কণ। 

গ্রন্থকার পরে দেখাইবেন। মহাত্সাদের দোষ ঘোষণ! করা নিজেকেই দো 

দেও) এই  জন্ত ইহাকে ঘোষের উদাহরণ হিসাবে দেওয়। হইল না। 

উদ্দামা--উদগঙত কলিকাসমূহ . ধাহার । উৎকলিক1:--কুলের কুঁড়িগুলি, 
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এখানে যে ভ্রমরম্থভাবোক্তি-অলঙ্কার. আছে তাহা রসের 
অন্থকুলই। নাজিত্েন__প্রধানভাবে নহে। কদাচি কোন 
অলঙ্কার পুর্ব রলাদির উপকরণ হিসাবে বিবঙ্ষিত হইলেও পরে 

অঙ্গিভাবে বিবক্ষিত হইতে দেখা যায়। যেমন-__ নি” 

“যিনি আদেশচ্ছলে ন্ুদর্শনচক্রের আঘাতে রাহুবধূদ্দের রতোতসব 

উদ্দাম-আলিঙ্গন-বিলাসশুন্য চুম্বনমাত্রে নিঃশেষিত হইতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন ।” 

উৎকঠাও । ক্ষণাং__সেই মুহুর্তেই । প্রারনধ! জস্ভা_বিকাশ আরম্ভ কর। 

হইয়াছে যাহার দ্বারা (যস্্া)। জন্তার অপর অর্থ মদনকৃত মৃখবিকাশ। 

শ্বননোদগমৈ: বসন্ত বায়ুর হিল্লোলের ছ্বারা। আত্মনঃ--নিজের অর্থাৎ লতার ; 

আয়াসম্_-আন্দোলনধত্ব ; আতম্বতীম্-_বিজ্ঞার করিতেছে । আবার নিশ্বাস- 
পরম্পরার দ্বারা আম্মনঃ_নিজের আয়াসম্__ন্ৃদয়স্থিত সন্তাপ . আত্তন্বতীং 

প্রকাশ করিতেছে । মদনাখা বুক্ষের সহিত, অথবা কামের সহিত! 
এখানে উপমা-ল্লেষ ভাবী ঈর্ধ্যাপি প্রলম্তরসের পথপরিষ্ষারকহিসাবে থাকিয়া 

সহ্ধদয় বাক্তির রসচর্ধণার আন্কুপ্গা করিতেছে । অবসরে এইরূপ ভাবে 

রস যখন প্রবুত্ত হয় ভখন উপমাঞ্ঈেষে অলঙ্কার অগ্রবন্ভী আস্বাদানের বিষয় 

হয়। প্রতিপদে নাটকের প্রসঙ্গানসারে ইহার অভিনয় করিতে হইবে । 

যদদি প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! “দখা যায় তাহ? হইলেও অপাঙ্গা্ছির 

দ্বারা বাক্যার্থের অভিনয় করিতে হইবে । অভিনয় যে একেবারেই হইতে 

পারে না তাহা নহে । অবান্থুর কথা বলিয়া লাভ কি৮ অবশ্যম্ভাবী 

ঈর্ষ্যায় অবকাশদান বিষয়ে “ধ্রুব শব প্রাধান্য পাইতেছে | রক্ত লোহিত | 

আমিও রক্ত অর্থাৎ আমার অচ্গরাগ আাগ্রত হইয়াছে । তাহার পল্পবের 

বুক্তিমা আমার অন্তরাগের প্ররোচক বিভাব। এইাবে প্রতিপাদে প্রথম 

অর্থ বিভাবক্পে ব্যাখ্যা! করিতে হইবে । অতএব ইহ। হেতুশ্লেষের উদাহরণ । 

সহোক্তি, উপম! ও হেতু অলঙ্কার অনেক সময় ্লেষের দ্বারা অন্থগৃহীত 
এয়। এই অভিপ্রায়েই ভামহ বলিয়াছেন, “রূপক হইতে শ্লেষের 
'*ষে-পার্থকা তাহা সহ্োক্তি, উপমা ও গ্লেষের নির্দেশাক্গুসারে . অিধিধ রূপের. 
* হইতে পারে।” ইঞ্টার বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে অন্ত অলঙ্কার প্লেষের 

অন্তগ্রাহক হইতে 'পারে ন!। রসবিশেবমিতি বিগ্রলত্তম্। *দশোক"- 
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এখানে রসান্গি তাৎপর্য থাকিলেও প্ধ্যায়োজ অলঙ্কার অঙ্গীভাবে 
বিবক্ষিত হইয়াছে । অঙ্গহিসাবে বিবন্ষিত হইলেও যাহাকে অবস্রমত 
গ্রশ্থণ কর! হয়, অনবসরে নহে । অবসরে গ্রহণ যণ্থা-_ 4. 
“এই পুরোবপ্তিনী লতাকে আজ কামমোহিত নারীর মত দেখিতেছি 

ইহার কলিক৷ উদ্দত (উৎকলিকা) হইয়াছে, ইহার-বর্ণ পাঙুর, ইহার 
বিকাশ আরম্ত হইয়াছে, বায়ুর (শ্বসনের) উল্লাসে ইহার দেহ 
আন্দোলিত হইয়াছে । ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি বলিয়া আমি 
নিশ্চয়ই দেবীর মুখ কোপকষায়িত করিয়া দিব | 

এখানে উপমাশ্লেষকে অবসর মত গ্রহণ করা হইয়াছে । গ্রহণ 
করিয়াও যে অলঙ্কারকে অবসরমত ত্যাগ কর! হয় তাহা রসের 
আন্ুকৃল্যের জছ্া অন্য অলঙ্কারের অপেক্ষায় করা হইয়া থাকে। 
যেমন-- | 

“হে অশোক, তুম নবপল্লুবে অনুরঞ্জিত ১ প্রিয়ার যে সকল গুণ 

আছে আমি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত । হে সখে, পুষ্প হইতে মুক্ত 
ভ্রমর তোমার উপরে আপতিত হয়। আমার উপরেও মদনের পুষ্প- 
ধু হইতে বিষমুক্ত বাণ আসিয়া পড়ে । 

শব্দের দ্বার ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রবর্তনা করিয়া! বিপ্রলশুশৃঙ্গারের পরি- 

পোষক নির্ববদচিস্তাদি ব্যভিচারীভাবের প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। 
কিংতহ্শতি। অপর পক্ষের এইরূপ অভিপ্রায়-সমস্তটা মিলিয়। ইহা! এক 
সঙ্কর অলঙ্কারই হইয়াছে । তাহার মধ্যে কিই বা ত্যক্ত হইল কিই বা গৃহীত 
হইল? তন্তেতি--সম্কর অলঙ্কারের। যেখানে একই বিষয়ে ছুই অলঙ্কারের 
জ্ঞান হয় তাহার নাম সঙ্ধর অলঙ্কার। “সহরি+-শব্ধ ক্লেষ ও ব্যতিরেকের 
একই বিষয়। সঃ হরিঃ--তিনি (অচ্যুত) হরি এবং হরিদিগের ব1 
ঘোড়াদিগের সহিত । অন্রহীতি | “হি*শব্ষ “কিস্ত'-শব্দার্থে। 'রক্তত্বং' ইতাদি 

শ্লোকে। অগ্যঃ _রক্ত ইত্যাদি। অন্তশ্--অশোক-সশোকাদি। আপত্তি 
হইতে পারে যে একবাক্যাত্মা৷ বিষয়কে আশ্রয় করিয়া যে একবিষয়ত্ব হইয়াছে 
তাহাতেই সঙ্কর হউক। এই আশঙ্কা! করিয়া বলিতেছেন--বর্দীতি। এবং" 
বিধ. অর্থাৎ বাক্যবিষয়ে। বিষয়ে'-শবের. ত্বারা একবিবয়ত্ব বিবক্ষিত 

টা র 
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প্রিফ্লার পদাঘাত তোমার আনন্দদায়ক হয়) আমারও । ' আমাদের 
সবই তুল্য । কেবল বিধাত! আমাকে স-শোক করিয়াছেন” 

& এখানে শ্লেব অলঙ্কার রচনানিবদ্ধ হইলেও ব্যতিরেকের অপেক্ষায় 

পরিত্যক্ত হুইয়৷ রসবিশেষেরই পরিপোষক হইয়াছে । এখানে 
অলঙ্কারঘ্য়েরও সংমিশ্রণ হয় নাই। তবেকি? যদি বলা হয় ইহ। 

নরসিংহবত গ্লেষব্যতিরেকে লক্ষণযুক্ত অগ্ঠ অর্থাৎ সঙ্কর অলঙ্কার, তাহা 

হইলে বলিব, তাহা নহে ; যেহেতু সঙ্কর অলঙ্কার অন্তরূপে ব্যবস্থাপিত 
হয়। যেখানে শ্লেষবিষয়ক শব্দেই প্রকারান্তরে ব্যতিরেকের প্রীতি 

জন্মায় তাহা সঙ্কর অলঙ্কারের বিষয় । যেমন--্তিনি হরিনাম। 

দেব; আপনি শ্রেষ্ঠ হরি (অশ্ব)-নিবহসমন্থিত; তাই আপনি সহরি” 
ইত্যাদিতে । এইখানে (প্রক্তস্ত্ং” ইতাদিতে) শ্লেষ ও ব্যতিরেকের 

বিষয় বিভিন্ন । এই জাতীয় বিষয়ে অলঙ্কারান্তরের অর্থাত সম্কর 

অলঙ্কারের কল্পনা করিলে সংস্থষ্টি অলঙ্কারের আর কোন বিষয় থাকে 

না। শ্লেষের পথেই বাতিরেক অলঙ্কার সীয় বৈশিষ্টো উপনীত হইয়াছে 

হইয়াছে । ঘর্দি এক বাকাকে আশ্রত্র কারয। এক বিষয়ত্বের নিদ্দেশ দেওয়া 

হয় তাহ হভলে সংস্টি অলঙ্কার থাকে ন।ঃ স্তর সঙ্গর অলঙ্কারঠ পাপি- 

ব্যাপ হইয়া পড্ডে। পুনরায় আপন্ডি হইতে পাবে থে ব্যতিরেক উপম!গভহ 
হইয়! থাকে এব" সেই উপযাও চ্েষবুখেই আসিয়া থাকে । অতএব শ্রেষই 
বাকিিরেকের অগ্ঠগ্রাহক ; এইরূপে ইহা সঙ্কর অলঙ্কারের বিথয়। কিন্ত 

যেখানে আস্রগ্রাহক-অস্ুগ্রাহা ভাব নাই, সেইখানে একবিষয়ত্ব একবাক্যস্থ 
হইলেও সংস্থস্টি হয। এই আবকঙ্কা করিয়া খলিতৈছেন- শ্রেষেত। 

ক্লেষবলে আনীত উপনাকে পুরোবন্তী করিয়া । এহ আশঙ্কা! পরিহার 
করিচ্ছেছেন -নেতি । ভাবার্থ এই 2-সর্ধত্রর যদি উপমান্বশন্দের দ্বারা 

অভিহিত হয় ত্ভাহা হইনেই ব্যতিরেক হইবে, ন! উপম! শুধু ব্যঙ্গ 

হইলেই ব্যতিবেক হইবে? গ্রথমোক্ত পক্ষ-বদি উপম। ম্বশন্দের দ্বার 
অভিহিত হয়--খণ্ডন করিতেছেন--্রকারান্তরেণেতি। উপমাবাচক শব্ধ 

না খাকিলেও। শমাঁ প্রণমিত হইতে সমর্থা। দীপবন্তিকা কিন্ধু বসু 

মাত্রের 'ছ্বারাই নির্বাপিত হইতে পারে। তম্ঃব্বপ কজ্জল তাহার ছ্বারা। 
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বলিয়া এখানে সংস্থ্টি হইতে পারে না-_যদি এইরূপ বলা হয় তাহ! 
হইলে যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ প্রকারাগ্তরেও ব্যতিরেক পাওয় 
যাইতে পারে । যেমন-_ 

“যে গ্রুলয়ঙ্ছর নিদারুণ বায়ু পর্বতকেও দলন করিতে পারে তাহ। 

যে বন্তিকে নির্কাপিত করিতে পারে না, দিবাভাগে তিমিররূপ 

কজ্ভ্রলঘারা যাহার ন্ুপ্রকাশ পরমোজ্জল দীপ্তি মলিন হয় না, “পতঙ্গ 

হইতে যাহার ধ্বংম না হইয়া উতপত্তিই হইয়া! থাকে,--নিখিল বিশ্বের 

প্রকাশক নুধ্যের দীপ্তিবপ অভিনব বন্তিকা তোমাদের নুখদান 
করুক। 

এখানে সাম্যবাচক শব্দের নিবন্ধন ছাড়াই ব্যতিরেকের প্রতি- 

পাদন করা হইতেছে । এখানে (রক্ততস্বং ইত্যাদিতে ) শুধু শ্রেষ 

হইতে চারুত্ের প্রতীতি হয় নাই; অতএব শ্রেষ ব্যতিরেকের অঙ্গ 

রূপেই বিবক্ষিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র অলঙ্কাররূপে হয় নাই--এই কথ। 
বল! যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ এবংবিধ বিষয়ে সামামান্র হইতেই 

চারুত্বের সুষ্ঠভাবে প্রতিপাদন হয় এমনও দেখা যায়। যেমন 
“হে সখে জলধর, আমার ক্রন্দন তোমার শঙ্জনের সহিত তুলনীয় ; 

আমার অশ্রপ্রবাহ তোসার অশ্রান্ত বারিধারার সঙ্গে তুলনীয় 7 তাহার 

বিচ্ছেদ্জাত শোকাগ্রি খিছ্যুৎ বিলাসের সহিত তুলনীয়, আনার 

ননো রহিত। অথাৎ তমোরহিতই | দাঁপবস্তিকা কিন্ত তনোযুক্তই থাকে, 
উপরিভাগে কজ্জপ বর্তমান থাকে বলিয়া অত্যন্তভাবে প্রকটিত হয় না, "সই 

ঈন্য । পতঙ্গাতৎ্ব স্র্যা হইতে । দীপবস্তিকা কিন্তু পতঙ্গেব ( শলভের ) 

দ্বার৷ ধবংসই পায়, পতঙ্গ হইতে উতৎ্পন্তিলাভ করে না। সামোতি। সামোর 

অর্থাৎ উপমার। প্রপঞ্চেন-_ম্বশব্যের ছারা যে বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদন 

তাহা ছাডাও। এই জন্যই বলা হইতেছে-_উপমাঁ প্রত্তীয়মান হইপ্রাই 

ব্যতিরেকের অন্ুগ্রাহক হইতেছে; স্পষ্ট করিয়া অভিধানের অপেশ। 

রাখিতেছে ন1। স্থতরাং ব্যত্তিরেকের অন্ত গ্রাহক হিসাবে এখানে শ্কেছে- 

পমা প্রতীত হইতেছে এমন বল! যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে হদদিও 
অন্ত্র (“নোকক্প* ইত্যাদিতে ) এইরূপ না হইতে পারে, কিন্ত এখানে 
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অস্থঃস্থিত প্রিয়ামুখ তোমার অভ্যন্তরে নিহিত চন্দ্রের মত। তোমার 
ও আমার ব্যাপার একই রকমের। তবে তুমি কেন আমাকে সর্বদা 

দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ ?” 
এই সব শ্লোকে। রসনিব্বাহে সব্বথা নিবিষ্টমনা কবি যে 

অলঙ্কারকে একান্তভাবে পরিপূর্ণ করিতে চাছেন না তাহার দৃষ্টান্ত-_- 

“জন্ধ্যাকালে কোমল, চঞ্চল বাহুলতিকাপাশের দ্বার! স্বামীকে কোপ- 

ভরে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া বাসনিকেতনে আনিয়া বধূ কাদিতে ক্লাদিতে 

সখীদের কাছে ম্বামীর দুষ্ন্্ম অঙ্গুলি নির্দেশ গুভৃতির দ্বার! স্ৃচিত 

করিয়া “এইব্যক্তি পুনরায় এইরূপ করিবে না” আবেগভঙ্গুর মধুর কণ্টে 
এই কথা বলিয়া! তাহাকে আঘাত করিতেছে । সে হাসিয়া নিজের 

অপরাধ ঢাকিয়! ধনটা হইতেছে ।” 
এখানে রূপক আক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রসের পরিপোষকতার 

উদ্দেশ্টে অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে । অলঙ্কার পরিপুর্ণরূপে নিষ্পন্ন 

হউক এইরূপ অভিপ্রায় সত্বেও তাহা যাহাতে অঙ্গরূপে থাকে তজ্জন্য 

কবি অবহিত হয়েন! যেম্ন__ 

“হে ভীরু, আমি প্রিয়ঙ্থুলতিকায় তোমার অঙ্গ, চকিতহরিণীর 
নয়নে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দে তোমার শোভা, ময়ুরের বরৃভারে 
তোমার কেশ, শীর্ণশরীরা নদীর উন্মিমালায় তোমার ভ্রবিলাস আছে 
বলিয়া মনে করি। অহো, কোন এক স্থানে তোমার সাদৃশ্য 

সমগ্রভাবে নাই।” 

( রক্তত্থং ইত্যাদিতে ) সেইরূপে ব্যতিরেকের অন্কুগ্রাহক হওয়ার প্রবণতার 

জগ্ভই উপম। প্রতীত হইতেছে । সেইবপ প্রবণত1 না থাকিলে শ্লেষোপম। 
স্বয়ং চারুত্ব স্থষ্টি করিতে পারিতেছে না; তাই তাহ পৃথকৃভাবে অলস্কারত্বলাভ 

করে নাই। তাই বলিতেছেন-_নাত্রেতি। ইহা অন্ধ; রসবেত্তার 

নিজের হৃদয়ে এইরূপ অনুভূতি হয় না। ইহা মনে রাখিয়া দেখাইতেছেন 
যে-ক্জেষ রসবেত্তার অগ্ুভূতিকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ গ্লেষ ছাড়াই শুধু 
উপমার হারা অগ্ত উদ্বাহরণে চারুত্বলাভ হুয়। এই উদাহরণ দিয়া 



দ্বিতীয় উদ্দোত ১৩৩ 

ইত্াযাদিতে। এইভাবে যে অলঙার বিরচিত .হয় তাহা কবির 
রসাভিব্যক্তির কারণ হয়।, যদি অলঙ্কার এই প্রয়োগ প্রণালী 
অতিক্রম করে তাহা হইলে অবশ্থই রসভ্তঙ্জ হইবে । মহাকবিদের 
রচনায় বহুবার এই জাতীয় পদার্থ ( রপভঙ্গ ) দেখা যায়। কিন্তু 

যে সকল মহাত্মার সহত্র সুন্দর উক্তির দ্বারা নিজদিগকে প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাদের দোষ ঘোষণ নিজেরই দোষ দেখান হইবে 
বলিয়া পৃথকৃভাবে দেখান হইল না। কিন্তু রসাদিবিষয়ের ব্যঞ্জনায় 

রূপকাদি মলঙ্কারবর্গের সমীক্ষাসহকারে প্রয়োগের যে পদ্ধতি আঁংশিক- 

ভাবে দেখান হইল তাহা অন্থুসরণ করিয়া সমাহিতচেতা সুকবি স্বয়ং 

অন্যলক্ষণ নির্দেশ করিয়া যদি বক্ষ্যমাণ অলক্ষ্যক্রমধবনির আতা 

উপনিবন্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পরম চরিতার্থতা লাভ 
করিবেন।-_- 

(এই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির) যে অনুরণনরূপ 
আল্লা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়, শব ও অর্থশক্তিযূলত্বের 
জন্য তাহাও ছুই প্রকারের হইয়৷ থাকে ।২গ। 

ইহার অর্থাৎ বিবক্ষি তাম্তপরবাচ্য ধ্বনির যে আত্মা তাহার ব্যঞ্জনা 

ক্রমে ক্রমে সংলক্ষিত হয় তাহার অনুরণন নাম দেওয়া হইয়াছে; তাহাও 

শবদশক্রিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক এই ছই প্রকারের হইয়া থাকে। 

অপর পক্ষকে নিরুত্তর করিতেছেন-__যত ইত্যাদির দ্বার। উদ্বাহরণ ক্লোকে 
যতগুলি তৃতীয়াস্ত পদ আছে তাহাদের সঙ্গে 'তুল্য*-শব্দ যোজনা করিতে 
হইবে । আর সব কিছু “রক্তস্বং” ইত্যাদি পদের হ্যায় যোজনা করিতে 

হইবে. রে 
এইভাবে “অংসরে গ্রহণ” এবং “অবসরে ত্যাগ” সমর্থন করিয়। কারিকাস্থ 

“নাতিনির্বহণৈধিতা”-( অতিশয়রূপে নির্বাহ করার অনিচ্ছা ) ভাগ ব্যাখ্যা 

করিতেছেন--রসেতি । অলঙ্কার বিশেষ সমীক্ষা বা বিবেচনার সহিত 

সন্িবিষ্ট করিতে হইরে। "কার এই সমীক্ষা প্রকার বুঝাইয়া সমষ্টি অর্থে 

প্রুক্ত হইয়াছে । দঘ্বিতা অর্থাৎ ব্যাধবধূ। যদি বাহুলতিক1 সম্পূর্ণক্ূপে 
রঙ্জৃতে পরিণত হইত তাহা হইলে বাসগৃহ কারাগার বাঁ পঞ্জরের মত হইত 
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আপন্ত হইতে পারে যে শব্দশক্তিবশতঃ যে অর্থান্থর প্রকাশিত 

হয় তাহাকে যদি ধ্বনির প্রকার বলি তাহ। হইলে শ্রেষের বিষয়ই 

অপহ্ধত হইবে । কিন্তু তাহা নহে--এই জন্য বলিতেছেন 

কাবে; যে অলঙ্কার শব্দের দ্বার। উক্ত ন! হইয়া! শব্দশক্তির 
দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়! প্রকাশিত হয়, তাহাই শব্দশক্ত,)ব 
ধ্বনি (২৬। 

মেহেতু অলঙ্কার-_বস্ত্বমাত্র নহে --কাবে) শব্দশক্তির দ্বার প্রকাশিত 

হর তাহাই শব্দশক্তযন্তব ধ্বনি--ইহাই আমাদের বিবক্ষিত। কিন্তু 
যদি শব্দশক্তির দ্বারা ছুইটি বস্ত প্রকাশিত হয় তাহ৷ হইলে 

তাহ শ্লেষ অলঙ্কার হইবে । যেমন-_ 

“যিনি অন বা শকটান্বরকে নিধন করিয়াছিলেন, যিনি অলন্মা, যে 

দেহের দ্বারা দানবের জিত হইয়াছিল তাহাকে অতীতকালে ঘিনি 

স্্রীর্পে পরিণত করিয়াছিলেন, যিনি উদ্ধত ভূজঙ্গ কালিয়কে হত্যা 
করিয়াছিলেন এবং যিনি রবে (অ-কারে )) লীন হইয়াছেন, যিনি 

ররর পপর, টপ এর সপ. পা 

এস্ং তাহা অতিশয় অনুচিত হইত। সখীনাৎ পুর: ইতি _সখীদের সম্মুখে । 

ভাবার্থ এই ঘষে তোমর। তো অনবরতই বল যে এই বাক্তি এইরূপ করে না) 
কিন্ত দেখ। স্মলম্তী অর্থাৎ কোপাবেশে যাহার বাকা স্মপিত ও মধুর 
হইয়াছে । কি এই বাক্য? পুনরায় আর এইরূপ করিবে না। এইক্বপ 

থে বলা হইল তাহ! কিরূপ অর্থাৎ কিরূপ করিবে না? -ছুশ্চে্টতং (ছু )। 

নখপদাদি অঙ্গুলি প্রভৃতির নির্দেশের দ্বারা দেখাইয়া । হন্থতএবেতি। সখী 

ভূতি যে অনুনয় করিতেছে তাহা রক্ষা করিতেছে না, কারণ প্রিয়তম 

হাসির দ্বারা অপরাধের অপলাপ করিতেছে । অপরাধের অপলাপ কে সহ 

করিতে পারে? নির্বোটমিতি। নিংশেষে পরিসমান্ত করতে । শ্টামান্_ 

পাঙুরতা, কশতা এবং কণ্টকসংযোগহেত এখানে স্থগন্ধি প্রিযঙ্থুলতা 
বুঝাইতেছে। শশিনি-পাণ্ুরতার জগ্ত। উৎপশ্তামি_যত্তবের সহিত 

এসস্তাবনা করি। জ্বরীবনধারণের জন্ত। হপ্ত-কষ্টস্চচক। কোন একটিমাক্র 
বস্ততে সমস্ত সাদৃশ্ত না থাকায় আমার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছে। 

এইজন্ত আমি এখালে মেখানে দ্লাড়াইতেছি ; কোন এক জায়গায় ধৈর্য্য 
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গোবদ্ধন পর্বত ( অগং ) ও পৃথিবী (গাং) ধারণ করিয়াছিলেন, শশীকে 

যে মথিত করে সেই বাহুর যিনি শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, অমরবৃন্দ 

বাহার নাম ভ্তবযোগ্য বলিয়াছেন, যিনি স্বয়ং অঙ্গক অর্থাৎ যাদবদের 
বাসভূমি নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন, 
যিনি সব্বদাতা, সেই মাধব তোমাকে রক্ষা করুন।” ( বিষু্রপক্ষে ) 
অথবা “যিনি মনোভব বা কন্দ্পকে ধ্বংস করিয়াছেন, যে বিষুর 
বলীকে জয় করিয়াছেন তাহার দেহকে যিনি পুরাকালে অস্ত্রে পরিণত 
করিয়াছিলেন, উদ্ধত ভুজঙ্গ যাহার হার ও বলয়, চক্র যাহার 

শিরে, যিনি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যাহার হরনাম স্তবযোগ্য 
বলিয়া অমরবৃন্দ বলিয়াছেন, যিনি অন্ধকান্নুরকে নিধন করিয়াছেন, 
সেই উমাপতি তোমাকে রক্ষা করুন|” ( শিবপক্ষে ) 
পক পপ শপ 

লাভ করিতে পারিতেছি না। ভীধিতি। যে ব্যক্তি কাতরহ্ৃদয় সে নিজের 

সর্বস্ব এক স্থানে রাখিতে পারে না। উৎপ্রেক্ষা তন্ভাবের আরোপরূপক ; 
তাহাকে বে সাদৃশ্য অনুপ্রাণিত করে তাহা যেমন আরম্ত হইল তেমনি 
সম্পূর্ন্ূপে নির্বাহিত হইলেও উতপ্রেক্ষা বিপ্রলম্তরসের পোষকই হইল। 
(বৃত্তিতে ) তন লক্ষাং ন দশিতম্__ এইরূপ যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ 

তাহা লক্ষিত হয় কিন্তু দেখান হইল না। প্রত্যুদাহরণ না দেখাইলেও 
উদাহরণ অস্শীলন করিয়াই মভী্ট ফু লাভ করা গেল ইহাই দেখাইতেছেন-_ 
কিং স্বিতি। অন্যপ্লক্ষণমিতি গরীক্ষাপ্রকার। যেমন যাহা অবসর মত ত্যক্ত 

হইয়াছে তাহাই পুনপ্লায় গৃহীত 'হইতে পারে। যেমন আমারই রচিত 
শ্লোকে-_-শীতাংশু চন্দ্রের কর যদি অমুতচ্ছটাবিশিষ্টই হইয়া থাকে তবে 

ভাহারা কেন আমার মনকে এত তীব্রভাবে দহন করিতেছে ? তবে 

ভাহারা কি কালকৃটবিষের সহবাসে দূষিত হইয়াছে? তাহা হইলে আমার 
প্রাণ হরণ করিতেছে নাকেন? তবে কি প্রিয়তযার নাম জঙ্লনরপ মঞ্ছের 

স্বারা আমার প্রাণ রক্ষিত হইতেছে? আমি কি মোহাচ্ছর হইলাম? 

হাহা! এই যেকি গতি তাহা আমিজাগি না।” এখানে ব্ধপক, সন্দেহ 
ও নিদর্শন! ত্যক্ত হইয়! রসপরিপোষণের জন্ত পুনরায় গৃহীত হইয়াছে । 'অধিক 

রলা নিশ্রয়োজন । ১৮, ১৯॥ 

এইভাবে বিবক্ষিতাস্কপররবাচাধ্বনির অলক্ষযক্রমাত্মক প্রথম ভেদ" নির্ণ, 
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আপত্তি হইতে পারে-_উদ্ভটভট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে অগ্ অলঙ্কার 
প্রতিভাত হইলেও তাহার নাম শ্লেষই দিতে হইবে ? সুতরাং শব্দ- 

শক্তিমূলক ধ্বনির অবকাশ থাকে না । এই আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন 
শক শক্তির ত্বার। “আক্ষিপ্ত' । তাই অর্থ এই--যেখানে শবশক্তির 

হ্বারা অলঙ্কার প্রতীয়মান না হইয়৷ সাক্ষাণ্ডভাবে বাঢা হয় তাহা সবই 

শ্লেষের বিষয়। কিন্তু যেখানে শব্দশক্তির সামর্থোব দ্বারা বাচ্য- 

ব্যতিরিক্ত অন্য অলঙ্কার আক্ষিগ্ত হয় তাহা বাঙ্গা হইয়াই প্রকাশিত 
হয় এবং তাহা ধ্বনির বিষয়। শব্দশত্তির বার সাক্ষাণভাবে অন্য 

অলঙ্কারের প্রকাশের উদাহরণ, যেমন-_ 
“ববভাবতঃ মনোহারী তাহার স্তনফগলে হার না থাকিলেও তাহারা 

কাহার না বিস্ময় সঞ্চার করিয়াছিল ?” 

এখানে শুঙ্গাররসের ব্যভিচারী ভাব বিস্মায় এবং বিরোধ অলঙ্কার 
সাক্ষাণুভাবে প্রতিভাত হইতেছে । অতএব ইহা বিরোধ অলঙ্কারের 

অনুগ্রাহক শ্লেষেরই বিষয়, অন্ুন্বানোপম ব্যঙ্গ্যের ব্ষিয় নহে । কিন্ত 
অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ! ধ্বনিতে গ্লেষ ব৷ বিরোধ অলঙ্কার বাচ্য হইয়াই 

ব্যঞ্জনার বিষয় স্থষ্টি করিতে পারে । যেমন আমারই লিখিত শ্লোকে-__ 

করিয়া দ্বিতীয় ভেদ বিভাগ কব'ব জন্য বপিতেছেন-_ক্রহেণ ইত্যা্দি। 

প্রথমপাদ অন্তপাদে বণিত বিষযের হেতু বলিয়া! ব|হইয়াছে : ইহ]! অন্যপাদেব 

সমর্থকও বটে। ঘণ্টার অনুরণন আঘাতজনিত শব্দের উপবে নির্ভর করিয়। 

ক্রমে ক্রমেই প্রতীত হয়। সোহগীতি | ধ্বনি যে কেবল ম্লতঃই দ্বিবিধ ভাহ। 
নছে। কেবল ধে বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যর্বনিই দ্বিবিধ তাহাও নহে। ইহাও 
দ্বিবিধ__ইহাই 'অপি"-শবের অর্থ। ২০॥ 

কারিকাগত “হি'-শব্দ ব্যাথ্যা করিতেছেন__যন্মাদিতি । “অলঙ্কার'-শব্ের 

ন্ত শব হইতে পার্থকা দেখাইতেছেন-__ন বস্তমান্্রমিতি | বস্তদ্ঘয়ে চেতি। 
"শব্দ কিন্ত” বুঝাইতেছে। যেনেতি। ধাহার কর্তৃক বালক্রী ঢা করার সমক্ষে 
শকটাশ্র নিহত হুইয়াছে। অভবেন-_ জন্মগ্রহণ না করিয়া । বলিনঃ-+ 

খলীদিগফে অর্থাৎ দানবদ্দিগকে যিনি জয় করিয়াছেন। যিনি পুরাকালে 
অনুভ্ঞহর়ণসময়ে স্বীয় দেহকে ভ্ত্রীদেহে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন! যিনি 
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“যিনি হস্তে সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিক গ্ুললিত 

চরণারবিন্দের দ্বারা সমগ্রজ্গণ্তকে বাপ্ত করিয়াছেন এবং যিনি 
চল্দকে চক্ষুবূপে ধারণ করিয়াছেন তিনি যে কক্কিণীকে স্বীয় তনুর 

অপেক্ষা অধিক দেখিতেন ইহা যুজিঘুক্তই, কারণ রুক্সিীর অশেষ 

তন্তু প্রশংসনীয়, তাহার সব্বাঙ্ের লীলায় ত্রিলোক জিত হইয়াছে ; 

তাহার মুখ নিরবশেষ লাবণ্যযুক্ত ও চন্দ্রসদূশ । সেই রুক্ষিণী 
তোমাদিগকে রক্ষা করুন|” 

এখানে ব্যতিরেকছায়ান্ুগ্রাহী শ্লেষ বাচ্য হইয়াই প্রতীত 
হইতেছে । আরও যেমন- 

“জলদভুঞ্জগজাত বিষ (জল) বিরহ্বিণী নারীতে শিরোধঘূর্ণন, 
বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক ওঁদাস্তা, বাহ্া ইন্ড্রিয়ের বৈকল্য, যুচ্ছ, 
অন্ধত।, শরীরগীড়। ও মুমুধুতা হঠাত আনয়ন করে।” অথবা 
যেমন__ 

উদ্ত্ত অর্থাৎ মদগর্ধবিত কালিম় লামক সর্পকে হত্যা করিয়াছিলেন 

রবে অর্থাৎ শব্দে লয় যাহার $ যেহেতু বল! হুইয়াছে-__“অ-কারই বিষুঃ। 
যিনি গোবদ্ধন পর্বত এবং পাতালগতা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, 

ধাহার নাম স্তবষোগ্য একথ। খধির! বলিয়াছেন। তাহা কি? শশীকে মথন 
করে-কর্তায় ক্িপ, শশিমথ্ অর্থাৎ রাহু; তাহার শির যিনি ছেদন 

করিয়াছেন । সেই মাধব অর্থাৎ বিষু। যিনি সর্বদাতা তিনি তোমাকে 
রক্ষা করুন। তিনি কিরূপ? যিনি দ্বারকাকে অন্ধক-জনগণের অর্থাৎ 

যাদবদ্দিগের বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছেন। অথবা মৌষলপর্কে তিনি 
ইধিকার দ্বারা তাহাদের হত্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থ-যিনি কামদেবকে 
জয় করিয়া বলিজিতের অর্থাৎ বিঞুর দেহকে ত্রিপুরনিধনকালে অঙ্ছে 
পরিণত করিয়াছিলেন, উদ্ধত সর্পসমূহ ধীহাঁর হার ও বলয়, মন্দাকিনীকে 
যিনি ধারণ করিয়াছেন, ধাহার শির চন্দ্রযুক্ত বলিয়া খধির! বলিয়াছেন, বাহার 
“হর'-নাম ভ্তবযোগা ইহছাও খষিরা বলিয়াছেন, সেই ভগবান্ দ্বয়হই অন্ধ- 
কান্থরের নিধন করিয়াছেন, যিনি উমার পতি তিনি সর্বদা তোমাকে রক্ষা 
ররুন। এখানে দ্বিতীয় অর্থ যে প্রতীত হইল তাহ! বস্তমাত্র, অলঙ্কার নহে । 
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“গজেজ্দ্ যেমন মানলসরোবরের কাঞ্চন পঙ্কজ দন্দিত করিয়! 

তাহার সৌরভকে মথিত করে তোমার বানহ্ুপরিঘাও শক্রর মানস 

পঙ্কজে সেইরূপ করিয়া থাকে । গজেন্দ্র যেমন অবিশ্রাস্ত মদজল 

নিমুক্ত করিয়াও সঞ্চিত হয় না তোমার বাহুপরিঘা৪ সেইরূপ দান 
করিয়া সঞ্চিত হয় না|” 

এখানে রূপকক্ছায়ান্ুগ্রাহী শ্লেষ বাচ্য হুইয়াই অবভাসিত 

হইতেছে । যেখানে সেই শ্রেষ অপস্কার আক্ষিপ্ত হইয়াও পুনরায় 

অন্ত শব্দের ছাপা অভিহিত হয় সেইখানে শব্দশক্ত/ান্তব অন্ুরণনরূপ 

ব্যঙ্গ্যধ্বনির ব্যবহার হয় নাই। সেখানে বক্রোক্তি প্রতভ(তি বাচ্য 

অলঙ্কারেরই ব্যবহার হইয়! থাকে । যেমন-__ 
মা: আপস পা পল পপ. লস. ক পত ৮০ ০ পা জি শি শিিশিস্পি পপ ্ব্স্ট সে 

স্ৃতরাং ইহ] শ্লেষেরই বিষয়। কারিকায় যে *আক্ষিপ্ত-শব প্রয়োগ কর! 

হইয়াছে অন্তান্ত পদার্থ হইতে তাহার পার্থকা দেখাইবার জন্ত প্রশ্নদ্বাব। সুচনা 

করিতেছেন-_নন্বলঙ্কার ইত্যাদির দ্বাবা। তশ্যা বিনাপীতি। এই 'আঁপা-শব্দ 

বিরোধ প্রকাশ করিয়। অর্থদ্বয়ে আপন অভিবাশক্তি দান করিতেছে। 

হৃদয় অবশ্তই হরণ করে। তাই হাবিশৌ। হার যাহারদের আছে--তাই 
কারিণৌ | “বিন্বয়'-শব এই অর্থেবই পবিপোষক , 'অপি"-শব্দ না থাকিলে 

শুধু 'হাবিণৌ”-শব হইতে অর্থন্বয়েক অভিধা হইত না, ফারণ স্তনযুগল 
স্বীয় মৌন্দয্যেব জন্তই বিস্ময়ের হেতু । বিশ্মঘাখ্যোভাবঃ--“বিম্মঘ।- 
খ্োভাবঃ প্রতিভাসত ইতি”--বৃত্তিতে লিখিত এই কথা "বিরোধচ্ছায়াঙ্ুগ্রাহী 
ক্লেষের বিষয়” ইত্যার্দির দৃষ্টান্ত হিসাবে সন্গিবেশিত হইয়াছে । যেমন 

“বিন্বয়'-শবের দ্বার! বিশ্ময়ের প্রতীতি হইতেছে সেইরূপ বিরোধের 

প্রতীতিও হইতেছে ; 'অপি”-শবের দ্বারা এই প্রতীতি হইতেছে । কিন্ত 
প্রশ্থ হইতে পারে, তবে এখানে ধ্ণন কি একেবারেই নাই? এই আশঙ্ক 

করিয়া বলিতেছেন-_-অলক্ষ্যতি । বিরোধেন বেতি। *বা-পঙ্গের দ্বার 

দেখাইতেছেন যে ইহা ক্লেববিরোধমূলক সক্কর-অলঙ্কার। ইহাদে; 

মধো অন্গ্রাহক ও অনুগৃহীত সম্পর্ক আছে) তাই কোন একটির 

ত্যাগ ব1 গ্রহণের কোন কারণ নাই-_ইহাই 'বাশব্দের দ্বাক়া ব্ুৃচিত 

হইয়াছে । শ্ুদর্শননামক চক্র করে ধাহার। ব্যতিরেক অলঙ্কার হিসা 
ধরিলে-_হুদর্শন অর্থাৎ শ্লাঘা হত্তঙ্য় ধাহার। যিনি অরবিন্দসদূশ চরণ 



দ্বিতীয় উদ্দ্যোত ১৩৯ 

“হে কেশব, গো-পরাগে ( গোধুলিতে ) হৃতদৃষ্টি হওয়ায় আমি 
তো কিছুই দেখিতে পাই না। সেই জন্যই, হে নাথ, আমি সম্বলিত 
হইয়াছি। তুমি কেন পতিতাকে অবলম্বন করিতেছি না? বিষম বা 

বন্ধুর পথে ( বিষমেষু বা কন্দর্পের ছার! ) খিক্নস্ছদয়া রমণীগণের তুমিই 
একমাত্র গতি_ ইসা গোপিনীরা নানা ইঙ্গিতে সুচনা করিয়া বলিয়া 
থাকে । গোষ্টঠে তাম আমাদিগকে চিরকাল রক্ষা কর |” 

এই জ্ঞাতীয় সবই অনায়াসে বাচ্য শ্লেষের বিষয় হয় তো হউক। 

কিন্তু যেখানে অর্থসামর্থোর দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া অন্য অলঙ্কার 

শব্দশক্তির ঘথার। প্রকাশিত হয় তাহা সবই ধবহির বিষয় । যেমন-_ 

যুগলের বিন্তাসের দ্বার ত্রিস্ববন ব্যাপ্ত করিয়াছেন। চন্দ্রবূপ চক্ষু ধারণ 

করিয়া। বাচাতয়ৈবেতি। স্বতনোরধিকাম্-ইহার দ্বারা ব্যতিরেক 

অলঙ্কার বাচ্য হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া । “ভূজগ'-শবের 

পধ্যালোচনার বলেই “বিষ-শব অ ভধাশক্তির দ্বার! “জল” বুঝাইয়াও বিআস্তি 

লাভ করিতে চাহে না। বরং হলাহল লক্ষণযুক্ত দ্বিতীয় অর্থ বুঝাইতেছে, 
কারণ “হলাহল”-_এই দ্বিতীয় অর্থ অভিহিত না করা পর্ধাস্ত অভিধাশক্তির 
ক্রিয়া অসমাপ্ত থাকিয়] যায় । ঠভ্রমিম্? হইতে আরম্ভ করিয়া “মরণ' পধ্যস্ত 

সকল শব্দ এক গ্লেষেরই বিষয় । সমস্ত আশ! নির্শ,ল হইয়াছে এইভাবে 
খণ্ডিত হইয়াছে যে শক্রহাদয় তাহাই কাঞ্চনপক্কজ। শক্রহৃদয়কে কাঞ্চনপন্কজ 

বলার কারণ এই যে তাহ সারবিশিষ্ট। তৈঃ -_-তাহারাই কারণভূৃত হইয়া । 

শিল্মহিঅপরিমলা ইতি--প্রবুদ্ধ প্রতাপশালী, অখণ্গুত বিতরণের দ্বারা 

প্রসারশালী বাহুপরিঘাঃ--লৌহ লগুড়সদূশ বাহু ধাহার। গজেন্দ্রাঃ-_“গজেজ্জ”- 
শব্ধ প্রয়োগের জন্য চমহিঅ'শব্দ, 'পরমল'-শব্দ, 'দান"-শব্দ 'অবলুঠ্ঠন-সৌরভ্ত- 

বিমদ্দন” লক্ষণযুক্ত অর্থ প্রতিপাদন করিম্াও নিজেদের অভিধাশক্তি 
পরিসমান্ত করে নাই ; উক্ত দ্বিতীয় অর্থও অভিহিত করিতেছে । এইভাবে 
'আক্ষিপ্তশব্কে অন্য শব্ধ হইতে পৃথক করিঞা! দেখাইয়া! *এব'-শবের এইরূপ 

বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্ত বলা হইতেছে_স চেতি। উতয়ার্থ-প্রতিপাদন 
করিতে সমর্থ এইরূপ শব্ধ প্রয়োগ করিলে, তন্মধ্যে কোন একটি বিষদ্ষের 

মধ্যে যেখানে অভিধা নিয়সত্রিত হইয়া থাকিতে পারে না, যেমন 'থেন 
ধ্বস্তমনোভবেন” ইত্যাদি । 



৯9৬ ধ্্টালোক . 

“এমন ময়ে কুম্ুমসময়যুগ সমাপন করিয়া ফুল্লমল্লিকাধবলাটরহাস- 

সমদ্থিত গ্রীষ্মনামা মহাকাল বিকশিত হইল ।” [এখানে মহাকালাখ্য 
শিবের অভ্যাগম ধ্বনিত হইতেছে । ] আবার যেমন-- 

“তন্থীর উন্নত, উল্লসিতহারবিশিষ্ট, অগুরুসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ পয়োধরভার 
কাহার মনে না অভিলাষের সঞ্চার করিল 1” অথবা যেমন-_ 

“্দীপ্তাংশুর রশ্মিসমূহ সময়ে জল আকর্ষণ ও উতুসঙ্জন করিয়া 
প্রজাসমূহের আনন্দদান করে ।” 

[ গাভীগণের তৃপ্ধ যথাসময়ে দোহন করা হয় এবং উৎস্থষ্ট হয় 
বলিয়া তাহারাও জনসাধারণের আনন্দ দান করে। ] 

“তাহার রশ্মিজাল পুব্বাছে চতুর্দিকে বিস্ভীণ হয়, দিনাস্তে সংহরণ 

করা হয়।” 

[ গাভীগণ পুর্ববান্ছে' বিক্ষিপ্ত হইয়৷ চরিয়া বেড়ায় ; দিনাস্তে আবার 
একভ্রীকৃত হয়। ] 

যেখানে আবার দ্বিতীরন অভিধাব্যাপারের অস্তিত্বের জ্ঞাপক প্রমাণ থাকে, 

যেমন__“তশ্তবিনাপি” ইত্যাদি হইতে আর্ত করিয়] “চ মহিঅমাণস” ইত)াদি 

পর্যন্ত ; এইসকল শ্লেরকে সেই দ্বিতীয় অর্থ অভিধাশক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়-_ 

ইহা স্ফুটহ। যেখানে প্রকরণাদি অভিধাশক্তিকে একটি অর্থে নিয়ন্ত্রিত করিবার 
হেতুরূপে বর্তমান থাকে এবং সেই প্রকরণাপ্দবশতঃ অভিধা দ্বিতীয় কোন অর্থে 
সংক্রামিত হয়না সেইখানে সেই দ্বিতীয় অর্থ আক্ষিপ্ত হুইয়াছে এইরূপ বল! 

মাইতে পারে। আবার যি এমন কোন শব থাকে যাহার জন্য সেই 
প্রকরপাদিনিয়ামকের শক্তি নষ্ট হইয়া! যায়, তাহা হইলে সেই অভিধাশক্তি 

বাধিত হুইয়াও পুনরুজ্জীবিত হয়। এই লকল স্থানেও ধ্বনির বিষয় নাই-- 
ইহাই তাৎ্পধ্য। *চশব্ধ “অপি+শবার্থে বাবহৃত হইয়াছে বলিয়া ক্রমভঙ্গ 
হইয়াছে (স আক্ষিপ্তোহপি )। আক্ষিপ্তোহপি-_ আক্ষিপ্ত হইয়াও অর্থাৎ 
আক্ষিগ্ততাবশতঃ শীঘ্র সম্ভাব্যমান হইলেও-_ইহাহই অর্থ। ইহা বস্ততঃ 
“আক্ষিপ্ত” নহে ; কিন্তু অন্ত শবের হ্বারা অভিধাশক্তির বাঁধা দুরীভূত হওয়ায় 

ঝা অভিধাশক্তিই। "পুনঃ»-শন্দের দ্বারা পুর্বোক্ত প্রতিগপ্রব বা বাধা 

রীকরণ ব্যাখ্যাত হইল্ল--ইহাই কুচিত করিতেছেম। হ্তরাং কারিকায় 



ছি্তীয় উদ্দোত ১৪১ 

“এই রশ্মি গুলি [ ও গাভীগুলি ] দীর্ঘ হঃখৈর আধার সংসারে জন্ম 

প্রভৃতির ভয়সগুল সমুক্ত্র পার হওয়ার অর্নবযান। [ গাব; _রশ্মিসমূহ 
ও গাভীসমূহ | ]” 

প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কোন অর্থে অভিধাশক্তি প্রসক্ত 
হইবে ন|। তাই এই সকল উদাহরণে প্রকরণবহিভূতি অন্য অর্থশব্দশত্তির 
দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া অর্থের সামর্ঘ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক 
(প্রাকরণিক ) ও অপ্রাসঙ্গিক অর্থের মধ্যে উপমান-উপমেয়সম্বন্ধ 

কল্পনা করিতে হইবে । এই শ্লেষ অর্থের ছারা আক্ষিপ্ত, সাক্ষাৎভাবে 

শব্দনিষ্ঠ নহে। অতএব শ্লেষঅলঙ্কার ও অনুম্বানোপমব্যঙ্গযধবনির 

বিষয় বিভিন্নই । শব্দশক্তিমূলক অনুম্বানোপমব্যঙ্গ্যের স্থলে অন্থান্য 
অলঙ্কারও থাকিতে পারে । এইভাবে শব্দশক্তিমূলক বিরোধ-অলঙ্কারও 
দেখা যাইতে পারে। যেমন ভট্টবাণের থানেশ্বর নামক জনপদ- 
বণনায়-__ 

(২।২১) “এব-কারের প্রয়োগ আক্ষিপ্ততার আভাসও নিরারৃত করিতেছে । 

হে কেশব, গোধূলির দ্বারা আমার দৃষ্টিশক্তি অপহৃত হইয়াছে ; তাই আমি 
কিছুই দেখিতে পাইতেছি না । সেইজন্য আমি পথে স্থলিতা হইয়াছি। 

আমি পড়িয়া গিয়াছি__এমন কি কারণ থাকিতে পারে যে তুমি আমাঁকে 

হস্তের দ্বারা অবলম্বন করিতেছ না? যেহেতু নিয়লোন্নত বা বন্ধুর পথে তুমিই 
একঃ অর্থাৎ অতিশয় বলবান্। সকল অবলাদ্দিগের অর্থাৎ বালবুদ্ধরমণীদের ; 

খিন্নমনসাং__যাহারা! চলিতে অশক্ত তাহাদের ; গতিঃ -আলম্বন। এইব্প 

অর্থে প্রকরণের দ্বারা “কেশব” 'গোপরাগ" প্রভৃতি শব্ের অভিধাশক্তি নিয়ন্ত্রিত 

হইয়াছে; তথাপি দ্বিতীয় যে অর্থ ব্যাখ্যাত হইবে তাহাতে অভিধাশক্কি 
নিরুদ্ধ হইলেও “সলেশং-শব্দের দ্বারা তাহার বাধ! দূর হইয়া আবার সেই 
অভিধাই পুনরুজ্জীবিত হুইয়়াছে | এখানে “সলেশং* বলিতে বুঝিতে হইবে-- 
সুচনার সহিত । লেশ*-শবের মৌলিক অর্থ অল্প হওয় অর্থাৎ “চিত করা, 
(দ্বিতীয় অর্থ) হে কেশব ! হে স্বামিন্! অন্গরাগের দ্বারা অপহৃতদৃ্টি হওয়ায়। 
অথবা কেশবগত উপরাগের দ্বারা যে দৃষ্টি অপহৃত হইয়াছে ব! রিচার- 
শক্তি নষ্ট হইয়াছে তন্দারা--এইক্সপ যোজনাও করা যাইতে পারে । স্থলিতাস্ছি 



১৪২ ধ্ক্কালোক 

“যেখানে প্রমদার৷ মাতঙ্গগামিনী এবং শীলবতীও, গৌরীর এবং 

বিভবরতাও, শ্টামা এবং পদ্মবর্ণাও, শ্বেতদন্তের জন্য শুচিবদনা এবং 
মদির নুগন্ষিনিংশ্বাসবি শিষ্টাও 1” 

এখানে বিরোধ-অলঙ্কার অথবা বিরোধ-অলঙ্কারের ছায়ান্গ্রাহী 

শ্লেষ-অলঙ্কার বাচ্য হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ 

বিরোধ-অলঙ্কার এখানে সাক্ষাতভাবে শবের দ্বারা গ্ুকাশিত হইতেছে 

না। যেখানে শ্রেষোর্তিতে বিরোধ-অলঙ্কার সক্ষাতভাবে শব্দের ছার! 

নিবেদিত হয় সেইখানে শ্রেষ ও বিরোধ-অলঙ্কারবয়ের বিষয় পাওয়া 

যায়। যেমন সেই হধচরিতেই--“বিরোধী পদার্থের সমবায়ের মত। 

যেমন--নব তমোরাশি সম্লিহিতত হইলেও উজ্জ্বলমৃ্তি সৃধ্য” 
ইত্যাদিতে । 

৮ পেশা পপ্পশ্পাশিশীশা শীশীটিদ পা পাশ তি মা শা পাস শশী সপ ৮ শশা 

--আমি খণ্ডিতচরিত্রা হুইয়াছি। পতিতামিতি_-অতএব আমার প্রতি 

ভতভীব। একঃ ইতি-ইহার গ্বারা শুচিত হইতেছে যে তুমিই অসাধারণ 
সৌভাগ্যশালী যেহেতু সকল মদনবিধুর। রমণী কর্তৃক তুমি সেবিত হও । এই- 

ভাবে সেবিত হই| তুমি সকলের ঈর্য্যাকলুষতা নিরস্ত করিয়া প্রাণরক্ষা! করিয়া 
থাক। এইরূপে শ্রেষ অলঙ্কারের বিষয় বাবস্থাপিত করিয়া ধ্বনির বিধয় 

বলিতেছেন--ষজ্জত্বিতি। কুস্থমসময়াত্মক যে দুই মাস তাহা শেষ করিয়া । 

ধবলানি--মনোহারী ; অট্রানি--আপণ, দোকান, ধাহার দ্বার]; ফুল্লমলিকাদের 

সেই হাস__বিকাশ অর্থাৎ ধবলত্থ ধেখানে। ফুল্পমল্লিকাই ইহার ধবল অষ্টহাস 
এইব্ূপ ব্যাখ্যা করিলে “জলদ ভূজগজং” ইত্যার্দির মত হইবে (ধ্বনির 

উদাহরণ হইবে না)। দিনের দৈথ্যের জন্ত৪ মহজে অভিবাহন সম্ভব নয় ভজ্জন্য 

মহান কাল অর্থাৎ সময়। এখানে প্রস্তাবিত বিষয় খাতৃবর্ণনা ; তনম্বার1 শব্দ- 

গুলির অভিধাশক্তি নিয়গ্ত্রিত হইয়াছে । নিকষ আছে-_“অবয়বপ্রসিদ্ধি হইতে 
সমুদায়ের প্রসিদ্ধি বলীয়পী”__এই ন্যায়কে পরাস্ত করিয়া প্রকরণবলে মহাকা্প 
প্রভৃতি শব্দ এই অর্থই বুঝাইয়া সার্থকত। লাভ করিয়াছে। ইহার পর 

শব্বশক্তিমূলক ধ্বননব্যাপার হইতেই অন্ত অর্থের অবগতি হয়। এখানে 

কেহ কেহ মনে করেন--“পুর্ব্বে এই সকল শব্দ অন্য অভিধাশক্তির দ্বার অন্য 

অর্থ বুঝাইয়াছে তাই তথাবিধ অর্থান্তরের প্রভীতি যে বোদ্ধার থাকে তাহার 
“কাছে এ সকল শবের প্রসঙ্গ নিয়ন্ত্রিত অভিহিত অর্থে যে অন্ত অর্থের 
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অথবা যেমন আমারই রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে-- 

“যিনি অক্ষয় ( গৃহহীন ) অথচ সকলের একমাত্র আশ্রয়, যিনি 

অধীশ অথচ ধীর ঈশ্বর, যিনি ক্রিয়াকুশল. অথচ নিক্ক্রিয়। যিনি 
অরিবিনাশক অথচ চক্রধর, যিনি কৃষ্ণ ( কৃষ্ণবর্ণ ) অথচ হরি হরিতবর্ণ) 
তাহাকে নমস্কার কর ।” 

৪ 

এইভাবে ব্যতিরেক-অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন 

আমারই রচিত শ্লোকে-- 

“দিনপতির যে পাদ অর্থাৎ কির্ণম্যত অঙ্গকার বিনষ্ট করিয়া! (খ) 

আকাশকে উজ্জল করে অথবা যে পাদ নখের দ্বারা উদ্ভাসিত অথচ 

গগনে উদ্ভাসিত হয় ন'ঃ যাহারা পল্মের শ্রীবদ্ধি করে আবার যাহাদের 

শ্রী পঞ্সের শোভাকে নিন্দনীয় করে, যাহারা ক্ষিত্িধরের (পর্বত ও 

উপলব্ধি হয় তাহা ধ্বননব্যাপার হইতেহ হইয়। খাকে। অতএব শব্দ 

শক্তিমুশকত্ ও ব্যগাত্-ইহাঁদের যধ্যে এইখামে বিরোধিত। নাই |” অপ্র 

কেহ কেহ বলেন-_“যেহেতু সেই দ্বিতীধাথনা/ক অভিধা গ্রামের সঙ্গে ভীষণ 
দেবতাবিশেষের সাদৃশ্যাত্সক অর্থঃামখ্যকে শহকাকীরূণে গ্রহণ করে» সেই 
জন্য সেই ন্বিতীয় অভিধাহ ধ্বননরূপ বলির। কথিত হইয়াছে । একশ্রেণীর 

লেখকেরা বলেন--“যদি শব্শ্লেষঅলস্কারে অথ বুঝা হত হলে ( হুম্মউচ্চারণ- 

মূলক বৈষমাজনিত ) শব্দের ভেদ করিতে হয় তাহ! হইলে অ্থঙ্টেষেও সেই 
সেই অর্থবোধা্থকুল্যের অঙ্ৃধারী দ্বিতীয় শব্দ আনীত হয়। এই দ্বিতীয় শব্ধ 
কখনও কখনও অভিধাব্যাপার হইতেই আনীত হয়, যেমন উতয় প্রশ্নের এক 

শের দ্বারা উত্তর দেওয়ার স্থলে ; যথ।--'শ্বেতঃ, (স্থ। অর্থাৎ কুকুর + ইত£ 

এখান হইতে ) অথবা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র ধাবিত হইতেছে”। এই জাতীয় 

উভয়োত্তরদানে ও প্রহেলিকাদিতে অলঙ্কার বাচ্যই হইয়া থাকে। কিন্ত 
যেখানে দ্বিতীয় শব্দ ধ্বননব্যাপার হইতেই আনীত হয় সেইখানে শব্দাস্তরের 

অভিিধাশক্তির ঘ্বার! অর্থান্তরের গ্রতীতি হইলেও তাহা! প্রতীয়মানমূলক বলিয়া 
তাহাকে প্রতীয়মান বলাই যুক্তিযুক্ত ।” অপর কেহ কেহ বলেন--দ্দিতীস্ক 

ব্যাখ্যার ষে অর্থসামর্থ্যের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে তত্বারা দ্বিতীয় অভিধাই 
পুনরুজ্জীবিত হইফ্বাছে। তঙ্জন্য দ্বিতীয় অর্থ অভিহিতই হইয়াছে, ধ্বনিত 
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হয় নাই। তদনন্তর যেই দ্বিতীক্ক প্রতিপন্ন অর্থের সঙ্গে প্রোকরপিক্ষ, 
প্রথম অর্থের যে অভেদাত্মক রূপপা বা আরোপ তাহা প্রভীর়মানই 
হইয়াছে; তাহ অন্য শব্দের দ্বারা বাচা হয় না। অতএব এই সাক্বপ্য 

ধ্বননব্যাপার হইতেই প্রতীত হয়। সেই রূপণায় বা অভিন্নতা- 
আরোপে কোন অভিধাশক্তি আশঙ্কা করা যায় না। এই রূপ্ণা ব! 

অ।ভন্নতাতে শব্বশক্তিই মূল। তাহা না থাকিলে বূপণার বা আরোপের 
উত্থান হয় না। অতএব ইহা যে অলঙ্কারধ্বনি__ইহাই যুক্তিযুক্ত । বল ও 

হইবে *প্রপ্তাবিত বিষয়ের সঙ্গে অসন্বন্ধ কোন অর্থে অভিধাশক্তি প্রসক্ত 
হইবে না।” পূর্বদৃষ্টান্তে (দৃট্্যা কেশব ইত্যাদি) “সলেশ' পদের দ্বারাই 
অসন্বদ্ধতা নিরারৃত হইয়াছে । “যেন ধ্বস্ত”- এই উদাহরণে অসহ্দ্ধতা 

প্রতিভাতই হয় ন|। পতশ্তট বিনাপ"--এইখানে অপি খবের দ্বারা 

“ঙ্গীঘ্যোবেধঃ” ইত্যাদিতে 'অধিক+-শকের দ্বারা, *ভ্রমিমরতি" ইত্যাদিতে 

রূপকের দ্বারা অস্বন্ধত] নিরাকৃত হইয়াছে__ইহাই তাৎপধ্য। পয়োভিরিতি 

--পানীক্ অথব! দুগ্ধের দ্বারা । সংহারঃ-ধ্বংস, একত্র সংগ্রহ । গাবঃ -_বশ্মি- 
সমূহ অথবা সুরভিগাভীসমূহ । অনসন্বদ্ধার্থাতিধায়িত্বমিতি । ( সহৃদয় কর্তৃক ) 

অপসংবেছ্যমান-_ইহাই ভাবাথ। উপমানোপমেষ় ভাব ইতি। উপমার দ্বার! 
উপমান-উপমেক়ভাবের কল্পনার জন্য ব্যতিরিক্তত্ব প্রভৃতি আচ্ছাদিত 

হইয়াছে । এই উপমিতি-আরোপের প্রতীতিই আন্বাদগ্রহণের প্রধান 

আশ্রয়স্থল, উপমেয়াণি নহে। অলঙ্কাবধবনিতে সর্বত্রই এইরূপ হইবে, 

ইহাই মণ্তব্য। সামর্থ্যাদিতি | ধ্বননব্যাপার হইতে । মাতঙ্গেতি । মাতঙ্গবদ্ 
গমন করে আবার তাহার! শবরদিগের সঙ্গে মিলিত হয় -ইহাই বিরোধ। 

বিভবে অন্ুরক্তা আবার ভব বা মহাদেবশূন্তস্থানে অনুরক্ত1!। পদ্মরাগরত্ব- 
যুক্তা আবার পদ্মসদৃশ লোহিতবর্ণযুক্তাও। ধবল দস্তের দ্বার! শুচি অর্থাৎ 

নির্মলব্দন যাহাদের । যত্্রহীতি। বেখানে গ্লেষোক্তি কাব্যরূপত৷ পাইয়াছে, 
সেইখানে বিরোধ কিংব! ল্লেষ এই যে সঙ্কর তাহার বিষয়ত্ব অর্থাৎ তাহাই 
বিষয় হয়। কাহার বিবয় হয়? বাচ্যালঙ্কৃতির অর্থাৎ বিরোধ-গ্লেষসঙ্করের 

বিষয়ত্ব বাচ্যালক্কৃতিত্বের দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে । সেইখানে বাচ্যালঙ্কারত্ব 
বলাই সঙ্গত। উদাহরণ দেওয়া হইতেছে । মমেতি। বালেষু-_কেশসমূহে ; 
অদ্ধকারঃ _-তমোরাশি। আপত্তি হইতে পারে মাতঙ্গাদিতে দুইটি ধর্দশবাচক 

শখের যে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা বিকোধন্থচকই। যদি তাহা না হইত প্রত্যেক 
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,প্ধপ্ুধাচক শবের পরেই “'কারের প্রয়োগ হইত, অথবা সকল ধর্খের 
পেষে চ-কারের প্রয়োগ হইত, আবার কোথাও “চ'-কারের প্রয়োগই হইত 
না। যদি বলা যাস ষে “চ'-কারের প্রয়োগ সমধ্রি । সনুচ্চন্ধ ) বুঝাইতেছে 
তবে সেই অভিপ্রাক্ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্ত উদাহরণ দিতেছেন-__ 
যথেতি। শরণং--গৃহ। তাহা কেমন করিয়া অক্ষয় অর্থাৎ অগৃহ (ক্ষয়-_গৃহ)। 

ধিনি নিজেই অ-ধীশ তিনি কেমন করিয়া ধীর ঈশ্বর হইতে পারেন? ধিনি 
হরি অর্থাৎ কপিলবর্ণ, তিনি কেমন করিয়া কুষ্ণ হইতে পারেন? চতুবুঃ-- 
ধাহার আত্মা পরাক্রমযুক্ত তিনি কেমন করিয়া! নিক্ষিয়? অরীণাম্__যিনি 
অরযুক্তদিগের (অরীদের ) বিনাশ সাধন করেন, তিনি কেমন করিয়া অর 

(নেমি )-যুক্ত চক্র ধারণ করেন ? বিরোধ ইতি । বিরোধন কিমা । প্রতীক্গত 
ইতি । ক্ফুটভাবে কাহারও দ্বারা কথিত হয় না। নখের দ্বারা অবশ্তই 

উদ্ভাসিত হয, ন-খে--গগনে উদ্ভাসিত হয় না। উভষে--রশ্মযাত্মা এবং 

অঙ্কুলি, পাঞ্ি (পাদ) প্রভৃতি অবস্বববিশিষ্টও। ২১॥ 
এইভাবে শব্দশক্তিজাতধবনির কথা বলিয়া অর্থশক্ত_[ক্তবধ্বনি 

দেখাইতেছেন__অর্থোতি। অন্য ইতি। শব্শক্ত-্ত্তবধবনি হইতে অন্ত অর্থাৎ 
পথক্। স্বতন্তাৎপধ্যেণেতি-নিজ অর্থশক্তিবশতঃ ; অর্থাৎ অভিধা- 

ব্যাপাবের নিরাকরণপবাম্ণ এই পদটি ধ্বনন- ব্যাপারকেই বুঝাইতেছে » 
ইহাব দ্বারা অন্বয়াববোধক তাৎপধ্যশক্তিকে বুঝাইতেছে না। সেই 
তাৎপর্ধাশক্তি যে বাচ্য অর্থ বুঝাইতেই ক্ষীণ হইয়া যায় তাছ! পুর্ধেই 
বল! হইয়াছে। এই আশয়েই বৃত্বিতে বলিতেছেন- যত্রার্থঃ দ্বসামর্থ্যা- 

দিতি । “ম্বতঃ' এই শব্দ স্ববোধক শবের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
“উত্তিং বিনা”-_এই অংশের ব্যাখা! করিতেছেন- শব্ব্যাপারং বিনৈবেতি | 
উদ্দাহরণ দিতেছেন-__যথা এবমিতি। অর্থান্তর অর্থাৎ লঙ্জাত্মক অর্থ। 

সাক্ষাদদিতি। যেখানে ক্রমের অলক্ষাতার ছার! স্ীয় বিভাবাদির বলে 
ব্যভিচারীদের অব্যবহিত প্রতিপত্তি হয় সেইখানে সাক্ষাৎ শকের দ্বারাই 
ইহাদের নিবেদন হয় এইরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে ; অতএব পূর্ববাপরে কোন 
বিরোধ নাই। পুর্বে বিস্তারিতভাবে বল! হুইয়াছে যে ব্যভিচারীয়াও 
ভাবজাতীয় ; সুতরাং শ্ব-শবের খারা তাহাদের প্রতিপত্তি হইতে পারে 
না। কথাটা এই দীড়াইল-_যদিও রসভাবাদিমূলক অর্থ ধ্বনিত হইয়াই 
প্রকাশিত হয় ; কখনও তাহা বাঁচ্য হয় না, তথাপি তাহা সবই অলক্ষ্যক্রমের 

হবি 
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রাজ। ) মন্তকে দীপ্ত হয়, যাহারা অমরবৃন্দের (বা চামরসমূহের ) 

শিরোদেশে পরিব্যাপ্ত হয় দ্িনপতির সেই উভয় প্রকারের পাদই 

তোমার সম্পদ্বৃদ্ধির কারণ হউক ।” 

শব্দশক্তিমূলক অন্ুব্বানরূপ ব্যঙ্জ্য ধ্বনির অন্তান্ত যে সকল প্রকাব 

আছে তাহা সম্াদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই অনুসরণ করিবেন এখানে 

গ্রন্থস্ফীতির ভয়ে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল না। 
শব্দশক্তযব হইতে পৃথক্ অর্থশক্ত,যতব ধ্বনি সেইথানেই 

হয় যেখানে অর্থ অর্থশক্তি হইতে সঞ্জাত হুইয়! সম্যক্রূপে 
প্রকাশিত হয়, যেখানে সাক্ষাৎ উক্তির সাহায্য ছাড়া ব্ঙ্গ্য 
অর্থের দ্বারাই অনু) বন্ত প্রকাশ করিয়। অর্থ নিজে প্রকাশিত 
হয়। ২২।। 

«“দেবষি এইবপ বলিলে পার্বতী অধোম়ুখী হইয়া পিতার পাশে 
বসিয়া লীলাকমলের পাত্র গণন৷ করিতে লাগিলেন ।” 

বিষয় ভয না। “যখানে স্বাধিসন্দ্বীঘ ৪ বাভিচাবিসদ্দীত চবি কাবাব 

অন্রভাণ হইতে ধসেব তৎক্ষণাৎ অভিবাক্তি হয সেইখানে 'অলঙ্গাক্রমবাক্গা 

ধ্বনি থাকুক | যেমণ- “অনস্থব নিজেব সৌন্দধ্যগ্তণে ইহার তন্ন পোম্মথ 

শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে কবিতেই যেন পার্বতী ণনদেনত দেব সা০যা- 
সহকারে কামদেবকতৃক দৃষ্ট ভইলেন।” ইতাদিতে আলম্গন ৪ উদ্দীপন 

বিভাবতার ত্বতাবের সম্পূর্ণ বর্ণা দেওযা হইখাছে। “মহাদেবও প্রার্থীব 
প্রতি প্রীতিবশতঃ তাহ। গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন এবং পুষ্পধস্বাও 
ধন্সুতে সম্মোহন নামক অমোঘ এর সন্ধান করিলেন।” ইহার দ্বারা বিভাবতাব 

উপযোগিতা কথিত হইয়াছে । “চন্ছে!দয়ারস্তে জলরাশির ন্যায় হবও কিঞ্চিৎ 

অদীর ভইয়া উমার মুখে বিচফলমদশ অধরোষ্ঠে তাহার র্রিণয়ন বিন্তাক্ত 

করিলেন ।” এখানে প্রথম হইতেই ভগবতীর হবের প্রতি প্রবণতার জন, 

এখন হরের উমাক প্রতি উন্মু'নতার জন্য এবং প্রারীব প্রতি প্রীতির জন্তু 

পক্ষপাত স্থচিত হইয়াছে তচ্ছনা গাড়তাপ্রাঞ্ধ রত্যাক্মক স্থায়ী ভাবের এবং 

প্রংন্্কা, গাবেগ, চাপল্য, হর্যাদি বাভিচারী' ভাবের সাধারপীতূত অস্ধভাব- 

বর্গের প্রকাশ হইয়দছ্ধে। ত্বাই বিভাব-অন্কভাবের চর্বগাউ' ব্যভিচারীর 
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এখানে লীলাকমলের পত্রগণন। নিজের ন্বরূপঞ্চে € বাচ্য অর্থ) 
গৌণ করিয়া শব্দব্যাপার ছাড়াই ব্যভিচারিভাবরূপ অন্ত অর্থ প্রকাশ 
করিতেছে । ইহা কিন্তু অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গয ধ্বনির বিষয়ই নহে। 
যেহেতু যেখানে শব্দের ছার সাক্ষাত্ভাবে নিবেদিত বিভাব, অন্থুভাব 
ও ব্যভিচারী ভাব হইতে রসাদির প্রতীতি হয়, কেবল তাহাই 
ইহার (অসংলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গ্যের ) মার্গ। যেমন কুমারসস্ভবে বসম্তবর্ণনা- 
প্রসঙ্গে বসম্তপুষ্পাভরণযুক্তা দেবীর আগমন হইতে মদনের শরসন্ধান 

পর্য্যন্ত বর্ণনন এবং কথঞ্চি বিচলিতধৈর্্য শস্তুর চেষ্টাবিশেষের বনাদি - 

সাক্ষাভাবে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে । এখানে কিন্তু 

অর্থলামর্ঘোর দ্বারা আক্ষিপ্তু ব্যভিচারী ভাবের পথেই রসের প্রতীতি 

হয়। সেই কারণে ইহা ধ্বনির অন্ত এক প্রকার। কিন্তু যেখানে 

শব্দবাপারের সাহায্যে এক শর্থ অন্ত অর্থের ব্যঞ্ক বলিয়া গৃহীত হয় 
তাহা এই ধবনির বিষয় নকে | যেমন-_ 

“উপপতিকে সঙ্কেতকালের প্রতি উন্মুখী জানিয়া বিদগ্ধা নায়িক! 

হাস্তময় নেত্রের দ্বারা অভিপ্রায় সুচনা করিয়া লীলাপম্ম নিমীলিত 

করিল ।” 

এখানে লীলাকমল নিমীলনের ব্যঞ্জকত্ব উক্তির ছারাই সাক্ষাতভাবে 

নিবেদিত হক্ইন্জাছে। 

চর্বাণায পধ্যবসিত হইতেছে। ব্যভিচারী ভাবপমূহের পরাধীনতার জন্যই 
স্বায়িভাব মালার (ব্যভিচারী ভাবসমৃহ্থের ) মধ্যে স্থত্রের মত থাকে এবং 

ব্যভিচারীদের চর্ববণ! স্থায়ী ভাবের চর্বণায় পর্যবসিত হওয়ায় অলক্ষ্যক্রমবাঙয- 
ধ্বনির প্রতীতি হয়। এইখানে (“এবংবাদিনি' ইত্যাদিতে ) কুমারীদের 

পল্পদলগণনা ও অধোমূখে থাকা অন্যকাবণেও সম্ভব হইতে পারে। স্থৃতরাং 
রসবেতার হৃদয় তৎক্ষণাৎ লজ্জার উপলব্ধিতে বিশ্রান্থি লাভ করিতে পারে 

ন1। দেবী যে পুর্বে তপশ্চ্যা করিয়াছেন সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়াই তবে 

লজ্জার উপলব্ধি হয়। স্থতরাং এখানে সংলক্ষাক্ষমবাঙ্গতাই । এই ক্লোকে 
ব্যডিচারীর স্বরূপ বিলম্বে পর্যালোচিত হওয়ার পর রম প্রতিভাত হয়। 
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অধিকন্ত-- 
শব্দ, অথও শবাখ ইহাদের দ্বার! আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ অর্থকে 

তাহা ( সংপক্ষ[.ুু0জ ) ধ্বনি হইতে বিভিন্ন। তাহা 
বাচাপফার। অথচ তাহ! ( অসংলক্ষক্রমব্যঙ্গ্য ) ধ্বনির 
অলক -ব্ধরপ ।২৩।। 

শব্দধশক্তির ত্বারাঃ অর্থশক্তির ছারা অথবা শব্দার্থের উভয়ের শক্তির 
দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াও ব্যঙ্গ্য অর্থ পুনরায় যে কাব্যে সাক্ষাৎ উক্তির 
দ্বার প্রকাশিত হয় সেই কাব্য অন্ুত্যানোপম ব্যঙ্গ্যধবনি হইতে 
পুথক.; তাহা। অলঙ্কারই | অথবা অলক্ষ্যক্রম ধ্বনি সম্ভব হইলে 
তাছ! তাদৃশ অন্য (ব্যঙ্গ্যাত্মক, লোকোত্বর ) অলঙ্কার। সেই বিষয়ে 
শবশক্তির ত্বারা আক্ষিগ্ততার উদাহরণ___ 

হে বসে, তুমি বিষাদে পতিত হইও না। উদ্ধগামী আবেগপুণ 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর। তোমার গুরুতর কম্পই বা কেন হইবে, 
বলহানিকর গাত্রসম্ম্দনেই বা কি প্রয়োজন? এই দিকে যাও। 
ভয়প্রশমনছলে দেবতার্দিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সমুদ্র মন্থনপর্য্যা- 

কুলিতা লক্ষ্মীকে ধাহার কাছে অর্পণ করিয়াছিলেন তিনি তোমাদিগের 
পাপ দহন করুন ।” 

ব্যভিচারী ভাবের পর্যালোচনার কিছু পবে রস প্রতিভাত হইলেও ব্যভিচারী 

ভাবের প্রতীতির পরে তৎক্ষণাৎ (ঝটিতি ) রসপ্রতীতি হয়__এই জন্য 
এইখানে অলক্ষাক্রমত্বই । কিন্তু ব্যভিচারী ভাবেব উপর যে নির্ভর করিতে 
হয় সেইজনা লক্ষ্যক্রমত্ব। এই ভাবটিকেই “এব”-শন্দ ও 'কেবল"-শব্ধ সচিত 

করিতেছে। “উক্তিংবিনা” _ইহা। যে বল! হইয়াছে তাহার অন্ত সকল বস্ত হইতে 
পার্থক্য দেখাইবার উপক্রম করিতেছেন--যন্তরচেতি। *৮-শব্ধ কিন্তু অর্থে । 
অস্যেতি_-অলক্ষাক্রম সেইখানেও হইবে ইহাই ভাবার্থ। উদাহরণ দিতেছেন 

--সঙ্ষেতেতি। বাগুকত্বমিতি। অর্থাৎ প্রদ্দোবসময়ের প্রতি ব্যজকত্ব। 
উতক্ত্যেবেতি। প্রথম তিন পাদের দ্বারা যদিও অন্ত শব্দ সন্নিহিত আছে, 

তথাপি কোন পদেই অভিধাশক্তির হবার] প্রদোধার্থ বুবাইতেছে না । স্থতরাং 



খিতীয় উদ্দযোত ১৪৪ 

! প্লেষার্থ :_-বিষাদদং-_যিনি ঘিষ ভক্ষণ করেন, শিব 7 উরুজবং শ্বসনং 
-বেগবান্ অর্থাৎ বায়ু। উদ্ধপ্ররদ্তং-_অগ্রি। কম্পঃ _-অপ. বা 
জলের পতি অর্থাত বরুণ। কঃ -_ব্র্গা। গুরুন্তে--তোমার গুরুজন। 
বলভিদা জ.ন্তিতেন__এশ্বধধ্যমত্ত ইন্দ্রকে বুঝাইতেছে। ] 

অর্থশক্তির দ্বারা আক্ষিগ্ত যথা-- , 
“এখানে বৃদ্ধা মাতা শয়ন করেন, এখানে পরিণতবয়স্কদের অগ্রনী 

পিতা শয়ন করেন, গৃহকর্ম্ণ সমাপনান্তে জলানয়নকারী দাসী শিথিলতম 
হইয়া শয়ন করে এইখানে । আমার স্বামী কিছুকাল যাবহ বিদেশ- 
গত হইয়াছেন। এই গৃহে পাপিষ্ঠা আমি একা শয়ন করি। 
অবসবজ্ঞাপনছলে তরুণী পিকে এইরূপ বলিল” 

এখানে ব্যঞ্জকত্ব বিনষ্ট হইতেছে না । তথাপি এই অর্থ ( পল্মনিমীলনবিষয়ক ) 
অর্থান্তবেব (প্রদোষেব ) ব্যঞ্জক এবং ইহ! আছ্য তিনপাদেব শবেব দ্বারাই 
কথিত হইয়াছে । সুতরাং ইহা যে বল! হইয়াছে যে ধ্বনির চারুত্ব গোপনতা! 
হইতে উদ্দিত হয এবং গোপ্যমানতাই ধ্বনির প্রাণত্বূপ সেই মত পরিত্যন্জ 
হইল। যেমন কেহ বলিতেছেন--'আমি গম্ভীব নহি। আমার কার্য 
চিত হইলে কেহই জানিতে পারে না। স্থতবাং আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি ।” 
ইহান্ত গাম্ীযাস্চক অর্থ আবাব (শবেব সাহাযো ) আবিফ্ৃতই হইল। 
শ্তবা বলিতেছেন-_বাঞ্কত্বমিতি এবং উতক্তোবেতি । হই ॥ 

(২ প্রকাবদ্ধধেব কথা আরম্ভ করা হইয়াছে ভাহাদেব উপসংহাব এবং 
তহা?দব কচন। একই প্রযত্বের বাবা কবা হইতেছে , সেইজন্ত বৃত্তিকার একটি 
শাধাবণ পদেব অবতাবণ! কবিতেছেন--তথাচেতি । উক্ত দুই প্রকারের দ্বারা 
“ভ ততীঘ প্রকাবও বুঝিতে হইবে । শব এবং অর্থ ইতি খন্ডার্থ , শব, অর্থ 
এ" শবাথ -এই একশেষ। সানোবেতি । উহা ধ্বনি নভে, ইহা শ্লেষাদি 
অলঙ্কার । অথবা ধ্বনি'-শব্দের দ্বাব। অলঙ্গাত্রমবাঙ্গ্যপ্ন বুঝাইবে। সে 
মলম্কবণীয, অঙ্গী , তাহাৰ বাঙ্গ্য অর্থ বাচামাত্র অলঙ্কাবেব অপেক্ষা করিয়া 
দ্বিতীয় লোকোত্তব অপঙ্কাব হুইয়। থাকে | এইভাবেই বৃত্তিকাব ছুই বুকনের 
বাখা| কবিবেন। বিষ ভক্ষণ করে এই অর্থে বিষাদঃ | উর্ধপ্রবৃতম-_-লগ্মিকে 
এই অথেও বুঝিতে হইখে। কম্পঃ -"অপাং অর্থাৎ জলের পতি অথবা কঃ -_. 
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শব্দ ও অর্থ__উভয়ের শক্তির দ্বারা আক্ষিপুত্বের দৃষ্টান্ত, যেমন_- 
প্নৃষ্ঠ্যাকেশব” ইত্যাদি ( পৃঃ ৯৮ )। 

অন্যবস্তর ব্যগ্তক অর্থও দ্থিবিধ_খাহা প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা 
নিপপন্ন হইয়াছে অথবা যাহা আপন! হইতেই সম্ভৃত। ২৪ ॥ 

অর্থশক্ত,ন্তব অন্থুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে যে অর্থব্যঞ্ক বলিয়া 

্রন্মা তোমার গুরু । বলভিনা- ইন্দ্রকর্তৃক | জ.ভিতেন-_এশ্বধ্যমদমত ( ইন্তের 
বিশেষণ ) গাত্রসম্মর্দনাত্বক জ.স্তিভ আয়াসজনক বলিয়া বলের হানি করে। 

প্রত্যাখ্যানমিতি । এখানে দ্বিতীয় অর্থ অিহিত হইল বলিয়া তাহ! বাকোর 
স্বারাই নিবেদিত হইল। কারয্িত্বেতি। সেই কমল! দেবী পুগুরীকাক্ষকেই 
হৃদয়ে স্মরণ করিয়া উখিতা হইয়াছেন; স্তরাং তিনি হ্বয়ংই অনু) 

দেবতার প্রতাখ্ান করিবেন। তিনি স্বভাবতঃ স্থকৃমার $ সুতরাং মন্দা- 

রান্দোলিত সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে তিনি আকুলিত হইয়াছেন। “যাও” অভিনয়- 
বিশেষের দ্বারা এই কথা বলিয়া এখানে অর্থাৎ বিষ্ণুর মধ্যে সকল গুণাদর 
দেখাইয়া অন্তত্র অর্থাৎ শিবাদি দেবতার দোষ উদঘাটন করিয়া সমুদ্র কমলার 

আচরণের সমর্থন করিলেন । অতএব “মস্থমূঢ়া” এই কথা বলিতেছেন। এই 
প্রকার ভয়নিবারণছলে মস্থন-আকুল দেবতাদ্িগের প্রত্যাখ্যান করাইয়। 

পয়োধি ঘে দেবতাকে লন্্ী দান করিয়াছিলেন তিনি তোমাদিগের পাপ দগ্ধ 
করিয়! দিন__-এইজপ যোজনা করিতে হইবে । অশ্বেতি। এখানে প্রত্যেকটি 

পদের ব্যঞ্জকত্ব সন্ধদয় ব্যক্তি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন ; স্ৃতবাং 

স্বয়ং ব্যাখ্যা করিম্বা বলেন নাই । 'ব্যাজ'-শব্ধ এখানে কবির নিজের উক্তি 

বুঝাইতেছে। এইভাবে উপসংহার প্রসঙ্গে উদ্দাহরণসমেত ছুইপ্রকার ধ্বনি 
নিরূপণ করিয়া তৃতীয় প্রকার বলিতেছেন_-উভয়েতি । গোপরাগাদিতে 
শব্ক্সেষের জন্য পব্ঘশক্তি । অর্থশক্তি প্রসঙ্গবলে আসিয়াছে । এখানে যে 

পর্যন্ত রাধারমণ কৃষ্ণের নিখিল তরুণীজনের উন্মত্ত অন্ছরাগ ও গরিমাম্পদত্ব ন! 

জানা যাইবে সেই পর্যন্ত অন্য অর্থের প্রতীতি হইবে না। “সলেশম্” ইহাই 
এখানে কবির নিজের উক্তি । ২৩ ॥ 

এইভাবে অর্থশক্তণৃন্ভৰ ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ বল! হইল। শ্লেঁধাদি 
অলঙ্কারের বিষয় হইতে ইহার বিষয় পৃথক ইহাও বল! হইল। এখন 
ইহার প্রকারতেদ নিরূপণ করিতেছেন--প্রোড্লোকি'-ইত্যাদির ছারা! 
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কথিত হইয়াছে তাহারও ছুই প্রকার আছে । কবি অথবা! কবিকপ্িত 
বক্তার প্রৌঢ়োক্জির ছারা যাহা নিম্পক্ন হইয়াছে তাহ এক, যাহা আপন 
হইতেই সম্ভূত হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়। শুধু কবির প্রৌড়োক্তির 

দ্বারা নিপ্পন্ন হইয়াছে-_ইহার উদাহরণ, যেমম-. 
“অনঙ্গের শরাগ্রের লক্ষ্য হইতেছে যুবতীর ; বসস্তকাল নবাত্রমুখ- 

বিশিষ্ট ও নৃতনপল্লবশোভিত এই সকল শরু কেবল 'সঞ্জিত করিতেছে ; 
এখনও তাহ! অনঙ্গকে অর্পণ করিতেছে না” 

শুধু কথিকাভ বক্তার প্রৌঢোজ্ির ছারাই যাহা নিষ্পক্প হইয়াছে 
এইরূপ ধ্বনির উদ্রাহরণ দেওয়া হইয়াছে-_-শিখরিণি, ইত্যাদিতে । 

অথবা যেমন-_- 

“যৌবন সাদরে তাহার হস্ত প্রসারিত করিলে তোমার সমুরলমিত 
স্তনযুগল উখিত হইয়! মদনের সেবা করিতেছে ।” 

ঘাহা অন্ত অর্থের দীপক অর্থাৎ ব্যঞ্তক তাহাও দ্বিবিধ। কেবল যে অর্থশক্ত্য-স্তব 
অন্ুম্বানোপম ধ্বনি দ্বিবিধ তাহাই নহে। তাহার যে অর্থশক্তিজাত দ্বিতীয় 

ভেদ আছে তাহাও ব্াঞ্ক অর্থের দ্বিবিধতার জন্য ঘিবিধ হয়। ইহাই “অপি, 
শবের অর্থ। প্রৌঢোক্তির অন্তভূতি প্রভেদও আছে? তাহা বলিতেছেন-_ 

কবেরিতি । অতএব এখানে তিনটি প্রভেদ রহিয়াছে। 

প্রকর্ষের সহিত নিম্পন্ন (উড়) অর্থাৎ সম্পাদনীয় বস্ত ধাহাফে অধিকার 

করিয়াছে তথ্বিযয়ে কুশল। উক্তিকে তখনই প্রৌঢ় বলা হইয়] থাকে যখনই 
তাহার বোদ্ধব্য বিষয়ের নিবেদনসামর্থ্য থাকে । সজ্জয়তি ইত্যাদি-_-এখানে 

অনঙ্গের সথা সচেতন বসস্ত কেবল শর সজ্জিত কবিতেছে, এখনও দান 
করিতেছে না। ষে বস্ববুঝাইতে হইবে তাহা বুঝাইবার পক্ষে উপযুক্ত 
উক্তির দ্বারা £বসস্তের সহকারসঞ্চারক অবস্থা কথিত হইয়াছে । সুতরাং 

মদনের যে উন্নাদনাশক্তির আরম্ভ ধ্বনিত হইতেছে তাহা! ক্রমশঃ গাঢ় হইতে 

গাঢ়তর হইতে থাকিবে এইরূপ অভিব্যক্তি হইতেছে । তাছা! না হইলে, 
বসস্তে সপল্পব সহকারোদগম হইয়। থাকে-_ইহা! কেবল বস্তমাত্র হইবে, ব্যঞ্তক 
হইবে না। ইহাই কবির প্রৌটোক্তি। শিখরিণীতি। এই গ্লোকে শুকপক্ষী 
লোহিত বর্ণ বিশ্ব্ষল দংশন করিতেছে--ইহাতে কোন ব্যঞ্জকা নাই। কিন্ত 



১৫২ ধ্ালোক 

যাহা আপন! হইতেই সন্ভূুত--যাহ! বাহিরের দিক্ দিয়াও ওচিত্যের 
অন্ত আপস! হইতেই সম্ভব, কেবল উক্তির বৈচিত্যের ছারাই. যাহার 
শরীর গঠিত হয় নাই। যেমন 'এবংবাদিনি' ইত্যাদিতে উদান্থাত 
হুইয়াছে। অথবা যেমন-- 

“যে সকল সপত্বীরা যুক্তাফলের সবার! গ্রসাধন রচনা! করিয়াছিল 

ব্যাষপত্বী মযুরপুচ্ছ কর্ণে পুরিয়া সগর্ধেরধ তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল ।” 

যেখানে জথশক্তি হইতে অন্য অলঞ্কারও প্রতীত হয় সেই 
কাব্য অন্ত্যনোপমব্ঙ্গানামক অপর এক প্রকার। ২৫॥ 

যখন ইহা কবিকল্পিত কামুক তরুণ বক্তার প্রৌঢোক্তি তখন ইহা 
ব্যঞ্জকত্ব লাভ করে। সাদরেতি-_ন্তনযুগল এখানে প্রধানভূত | তদপেক্ষাও 
গৌরবান্থিত কামদেব; শ্ডনযুগল উত্থিত হইয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে । 
যৌবন এই স্তনযুগলের পরিচারকতাবে আছে । তোমার স্তনদর্শনে কে না 
কামার্ত হয়-_এবংবিধ উক্তিবৈচিজ্রের দ্বারা নিজের অভিপ্রাযম ধ্বনিত 

হইয়াছে । তোমার যৌবনবশতঃ তোমার ব্যনযুগল উন্নত হইয়াছে__ইহাই 
এথানে ব্যঞ্তকতা। নকেবলমিতি। উক্তিবৈচিত্র্য সর্ধথ! উপযোগী হয়। 

শিখিপিচ্ছেতি। তাহার প্রতি আসক্ত স্বামীর শুধু মঘুর মারিবার কৃতিত্ব 
আছে। যখন সে অন্ত রমণীতে আসক্ত ছিল তখন হস্তীও মারিগলাছিল। 

এই বাকের দ্বারা ব্যাধপত্বীর উত্তম সৌভাগ্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে । সপত্বীবা 
বিবিধ ভঙ্গীতে প্রসাধন রচনা করিয়াছে । সম্ভোগব্যগ্রতার অভাবের জন্ত 
প্রসাধনরচনাকৌশলই তাহাদের শ্রেষ্ঠ কাজ। এইরূপে এখন তাহাদের 
ছুর্তাগ্যাতিশধা প্রফাশিত হইতেছে । গর্ধ বালস্থলভ অবিবেকাদির দ্বারাও 
সঞ্চারিত হইতে পারে। অতএব কবির নিজের উক্তির দ্বার ব্যণ্রনা 
লাভ হইতেছে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। এই বিষম্টি যেমন 

যেমন ভাবে বপধিত হইতেছে সেইরূপ বর্ণনা তে] থাক্ । যর্দি নাকি 

বাহিরেও প্রত্যক্ষাদির দ্বারা দেখান হজ্জ তাহা! হইলেও সেইভাবে (বাহিরেও) 
ব্যাধবধূর সৌভাগ্যাতিশয্য ক্যোতিত করে। ২৪॥ 

যেখানে বন্তখাজ বাঞনীয় সেইখানে অর্থশক্ত]ন্তব ধর্মির বস্তবধবনিরূপেই 
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থেখানে বাচ্ালঙ্কার বাতিরিক্ত অগ্ঠ অলঙ্কার অর্থপামর্থ্য হইতে 
প্রতীয়মান হইয়া অধভাসিত হয় তাহা অর্থশক্ঞ/ৃন্তব অনুষ্থানোপমব্যঙ্গ- 
নামক অন্য ধ্বনি (বস্তধবনি হইতে পৃথক্ অলঙ্কারধবনি)। এই ধ্বনির 
বিষয় খুব বিরঙগ হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া! বলিতেছেন-_. 

রূপকার্ছি "'লঙ্কারবর্গ যাহা বাচ্যকে আশ্রয় করে তাহারা 
সবাই ব্যঙ্গ্যভাব গ্রহণ করে-_ইহার বন্থুল প্রয়োগ প্রদশিত 
হুইয়াছে। ২৬॥। | 

রূপকারদি অলঙ্কার অন্য লেখকের রচনায় বাচ্য হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । কিন্তু সেইখানেও পুজনীয় ভট্ট, উদ্ভট প্রভৃতি লেখকগণ 
তাহার প্রতীয়মানম্বরূপত্বের বহুল প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। তাহা 

হইলে দীড়াইল এই যে সসন্দেহাদি অলঙ্কারে উপমা, রূপক ও 
অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রকাশমানত্ব দেখান হইয়াছে । সুতরাং 

অলঙ্কারবিশেষের অন্য অলঙ্কারবিশেষবিষয়ে যে ব্যঙ্গ্যত্ব থাকে তাছা 

যত্ব করিয়! প্রতিপাদন করিতে হইবে না। কিন্তু তবুও ইহ পুনরায় 
বল৷ হইতেছে-_ 

ছুইভেদ নিরূপিত হইল। সেই অর্থশক্তণ্তবধবনির অলঙ্কাররূপ ব্যঞ্জনীয় 
হইলে তাহার অলঙ্কারধ্বনিত্ব হইবে। তাই বলিতেছেন-_অর্থেত্যা্দি। 
পুর্বোক্ত নীতিতে কেবল যে শবশক্তি হইতে অলঙ্কার প্রতীত হয় 
তাহা নহে, অর্থশক্তি হইতেও হয়। অথবা যেখানে বস্তমাজ্ত প্রতীত হয় 
মেইখানেই যে কেবল অর্থশক্ত,[ন্তব ধ্বনি হয় তাহা নহে, অলঙ্কার প্রতীত 

হইলেও হয়। অপি'-শষের এই অর্থও হইতে পারে। “অন্য'-শব্গ 

বুঝাইতেছেন- বাচ্যেতি । ২৫ ॥ 
আশঙ্কেতি।" শব্শক্তিবশতঃ শ্লেষাদি অলঙ্কার প্রতিভাত হয়--এই সপ্তাবনা 

'আছে। অর্থশক্তিবশতঃ কোন অলঙ্কার প্রকাশিত হইবে-_ ইহাই আশঙ্কার 

বীজ। সর্ব ইতি প্রদ্দপিত ইতি চ--এই অসভ্ভাবন! মিথ্যা! অর্থাৎ সেই সম্ভাবনা 

আছেই । *উপমানের ত্বারা তার্দাত্মা বলিয়া আবার যদি ভিঙ্গড়া বলা হয়. 
তাহা হইলে প্র বাকা সংশয়ধুক্ত হয়; ইহার প্রশংসার জন্ক ,'পণ্ডিতেরা 
ইহাকে সসন্দেহ অলঙ্কার বলেন। যেমন_--ইহা কি তাহার হাত না পবনে 
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যে কাব্যে বাচ্যাতিরিক্ত অন্য অলফ্করের প্রতীতি হইলেও 
বাচ্য অথের ব)ঙগ)াধীনত্ব প্রকাশিত হয় না তাহ ধ্বনির মার্ 
নহে। ২৭। 

অন্ত অলঙ্কারে অন্থুরণনবূপ অলঙ্কারের প্রতীতি থাকিলেও যেখানে 

ব্যঙ্গ্ের প্রতিপাদনেব উদ্বুখী হইয়াই বাচ্যের চারুত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না 
তাহ। ধ্বনির মার্গ নহে। ভাই দীপকাদি অলঙ্কারে উপম। বাজ্য 
হইলেও চারুত্ব ব্যঙ্গ্যানুযায়ী হইয়া থাকে না, তাই তাহাকে ধ্বনি বলা 
যায় না। যেমন--- 

আন্দোলিত পত্রাঙ্গুলিবিশিষ্ট পল্লব ?” ইত্যাদিতে উপমা বা রূপক ধ্বনিত 

হয়। প্রায় সকল অলঙ্কাবেই অতিশযোক্তি ধ্বনিত হয়। অলঙ্কাবান্তর- 

স্তেতি। যেখানে অলঙ্কাবই অন্য অলঙ্কার ধ্বনিত করে সেইখানে 

বস্তমান্ত্রের দ্বাবা অলঙ্কাব ধ্বনিত হয়, ইহা কি এমন অসম্ভব ? 

এই অভিপ্রাষেই বৃত্তিকাব “অলঙ্কাবান্তব-শব্ধ প্রযোগ কবিয়াছেন। ইহা! 
প্র্তপক্ষে উপযোগী নহে। প্রস্তাবিত বিষয় ইহ! নহে যে অলঙ্কাবেব দ্বাবা 

অলঙ্কাব ধ্বনিত হয়। এখানকার প্রস্তাবিত বিষয় এই ঘষে অর্থশক্তাস্তব- 
ধ্বনিতে বস্তব ম্যাষ অলঙ্কাবও ব্যঙ্গ্য হয়। এতদচ্ছসাবে উপসংহাব কবিবাব 

সময় "সেই সকল অলঙ্কাব ধ্বনিব অঙ্গ হইয়া! অতিশয শোভা লাভ করে।” 

(২১৮) এই কাবিকাব ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার “উভয় প্রকাবেই ধ্বনির অঙ্গতা 

( ধ্বগ্ুক্গতা চোভাভ্যাং প্রকাবাভ্যাং )” এইভাবে উপক্রমণিকণ কবিয়া “সেই 
সকল জায়গায় গ্রসঙ্গবলে ব্যঙ্গ্য হিসাবে জানিতে হইবে” (তত্রেহ প্রকরণা- 

াঙ্গাতেনেত্যবগন্তবাম) এইন্ধপে উপসংহার করিবেন। যদি 
উভয়স্ত্রই “অন্তর+-শব্ষ বিশেষার্থবাচী হয় তাহ। হইলে “অলঙ্কারাস্তরে” শবকে 
বৈষয়িকী সপ্তমান্ত বলিয়। ধরিতে হইবে। পুর্ব ব্যাখ্যায় যেমন নিমিত্তে 

সপ্তমী ধর! হইয়াছে সেইরূপ হইবে না। তাহ! হইলে অর্থ এই ধাড়ায়-_ 

বাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ে ব্যঙ্গযালঙ্কারবিশেষ প্রকাশিত হয়। ইহা উষ্ভটভট্ট 
প্রভৃতিও বলিয়াছেন। সুতরাং অর্থশক্তির দ্বার অলক্কারও ব্যফিত হু 

ইহা তাহারাঁও স্বীকার করিয়াছেন। কেবল তাঁহারা শুধু অলঙ্কারেরই 
লক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া বাচ্যালঙ্কাররূপ বিশেষ বিষয় সম্পর্কেই 
বলিম়্াছেন। ₹৬॥ 
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“চন্দ্রকিরণের দ্বারা নিশা, কমলের দ্বারা নলিনী, কুসুম গুচ্ছের বারা 
লতা, হংসের ছারা শারদশোভা, সজ্জনের দ্বারা কাব্যকথা_-গৌরব লাভ 
করে।” 

এখানে উপমাগর্ভত্ব থাকলেও বাচ্যালক্কারেব দ্বারাই চারুত্বের 

প্রতীতি হইতেছে--ব্যঙ্গ্যালস্কারের তাতুপর্ষোর ঘারা নহে । স্থৃতরাং 

সেইখানে কাব্য বাচ্যালঙ্কারাশ্রয়ী এইরূপ ব্যপদেশই কর উচিত। কিন্তু 
যেখানে ব্যঙ্গ্যের অধীন হইয়াই বাচ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে সেইখানে 

ব্যঙ্গ্যমার্গেই কাব্যত্ব লাভ হইতেছে এইরূপ ব্যপদেশ যুক্তিযুক্ত । 
যেমন-_- 

“প্রাপ্তপ্রী এই রাজা কেন আমার উপরে আবার মন্থনগীড়৷ নিক্ষেপ 
করিবেন? এই অনলসচিত্ত রাজা পুর্বে নিদ্দ্রিত ছিলেন এইরূপ সম্ভাবনাও 

করিতে পারিনা । সকল দ্বীপের রাজারা ইহার অনুগামী ; ইনি 
কেন পুনরায় আমার উপরে সেতু নিম্মাণ করিবেন 1-.হে রাজন্ 
আপনি সমুদ্রের সম্মুখে আসিলে এই সকল বিতর্কের ফলেই যেন 
তাহার কম্প উপস্থিত হয় ।” 

স্পা? 7 পপ ররর সত রা. সস পাপ  . প লা পি পা লা 

আচ্ছা, যদি পুর্ব্বেই ইহা! বলা হইয়া থাকে, তবে তোমাব আব প্রধত্ব 
কবিযা দরকার কি? এই আশঙ্কা করিযা বলিতেছেন-_ইযদ্দিতি। 
“আমাদের কর্তৃক”__-এইরূপভাবে শেষ কবিতে হইবে। 'পুনঃ-শব 

তাহাদেব উক্তি হইতে পার্থক্যের ছ্োতনা কবিতেছে । চন্দমউএ 

ইতি। চন্দ্রকিরণাদির নিশাদি ব্যতিরেকে চবিতার্থতা লাভ হয়ন]। 

সজ্জনদিগেরও কাব্যকপ্া ছাড়া কিরূপ সচ্নতা লাভ হইবে? চন্দ্রকিরণ- 
তালের দ্বারা নিশাকে যে উজ্জ্বলত1 ও সেবনীয়ত্ব প্রভৃতি গৌরব দান 

কর হয়, কমলদলের দ্বার] নলিনীকে যে শোভাপবিমলশ্রী-শাপিতা প্রভৃতি 

গৌরব দান কর। হয়, কুহ্থমগুচ্ছের দ্বারা লতাকে যে মনোহাবিত। ও গ্রহণ- 
যোগাতা প্রভৃতি গৌরব দান করা হয়, হুংসশ্রেণীর দ্বার শারদ-শখোভাকে 
যে শ্রুতিমাধুধ্য ও মনোহরত্বাদি গৌরব দান করা হয় তাহ] সমন্তই সঙ্জন 
কর্তৃক কাব্যকথায় অগ্লিত হয়। “গৌরব দেওয়া হয়”__এই যে অর্থ ইহা! 
অলঙ্কারবলে প্রকাশিত করা হইতেছে । “কথা”-শব্বের দ্বারা ইহ! 



১৫৬ ধগ্যালোক্ 

অথবা যেমন মণ্প্রণীত নিয়লিখিত শ্লোকেই-- 
“হে তরলায়তলোচনে, তোমার ঈষৎ হাস্যময় মুখের লাবণ্যশোভায় 

এখন চতুর্দিক পরিপুরিত হইয়াছে । এই মুখের প্রভাবে যদ্দি 
পয়োধির অল্প ক্ষোভসঞ্চারও ন হয় তাহা! হইলে মনে হয় যে জলরাশি 

(জাভ্যসঞ্চয় ) সুপ্রকাশিতই হইয়াছে ।” (জল- জড়) 
এবংবিধ বিষয়ে অনুরণনকপ রূপকাশ্রয়ে কাব্যের চারুত্ব ব্যবস্থিত 

থাকায় ইহা রূপকধ্বনি এইরূপ নামকরণ যুক্তিসঙ্গত । 

বল! হইয়াছে__কাব্যের কোন কোন স্থক্্ম বৈশিষ্টা থাকে তো! থাকৃক, 
কিন্ত সজ্জন না থাকিলে “কাবা” এই শব্দই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহারা 

আছেন বলিয়াই সম্বদ্ধিমীন্ শব্দসন্দর্ভমাত্রই কাব্যনামবাচ্য হয়, তাহারা 
এমন করেন যে ইহার আদরণীয়ত1 প্রতিপন্ন হয। স্থতরাং এখানে 

দীপকেরই প্রাধান্ত। উপমার নহে । এইভাবে কারিকার অর্থ উদাহরণেব 
দ্বার প্রদর্শন করার পর এই কারিকায়ই যে ব্যবচ্ছেছ্য আছে (“বাচ্যেব 
যেখানে ব্ঙ্গ্যপরত্ব নাই”) তাহাব দ্বারা যে অর্থ অভিপ্রেত হইল 

(“যেখানে বাচ্য বাঙ্গের অনুযায়ী তাহাই ধ্বনির মার্গ” ) তাহা ব্যাখ্যা 

করিতেছেন-__ধজ্রত্বিতি। সেই সকল স্থানে তিনবকমের প্রকারভেদ হইতে 

পারে-.কোথাও বাচ্যালঙ্কারের দ্বারা অন্ত অলঙ্কার বাঞ্জিত হয়, কোথাও 

বা বাচ্যালঙ্কারের অস্তিত্বমাত্র আছে কিন্তু তাহাব বাঞ্জকতা নাই, কোথাও 

ব। বাচ্যালঙ্কার নাইই। এই সকল বিষয় যথাযোগ্য উদাহরণে যোজনা 
করিতে হইবে । উদ্দাহরণ দিতেছেন--প্রাপ্তেতি । জনৈক সেনাপতি অনন্ক 

সেনাবল লইয়া! সমুক্রের সমীপবর্তী হইলে চন্দ্রোদযবশতঃ ও তাহাদের 
অবগাহনাদির জন্য সমুদ্রের আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেই কম্প এই 

সন্দেহের দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে; সেইজস্ত এইখানে সসন্দেহ ও উতপ্রেক্ষাব 

মিশ্রণ হওয়ায় সঙ্কর অলঙ্কার বাচ্য হইয়াছে । সেই নরপতি ভগবান্ বান্থদেবের 
সঙ্গে অভিন্ন্ূপ-_-এই সঙ্বরের দ্বারা ইহ1ও (রূপক) ধ্বনিত হইতেছে । যদিও 

এখানে ব্যতিরেক প্রকাশিত হইতেছে তাহা হইলেও বাস্থদেষের পূর্বাবূগ 
হইতেই ব্যতিরিক্তত্ব, আধুনিক রূপ হইতে নহে ? কারণ এন ভগবান প্রা 
(লক্ষ্মী পাইয়াছেন ); অনলস এবং সকলত্বীপবিজয়ী হইয়া বর্তমান আছেন । 
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এখানে সন্দেহ-উৎপ্রেক্ষার বোধ হইবেন! বলিম্না যে ব্ূপক অলঙ্কার আক্ষিপ্ত 
হইয়াছে তা! নহে তাহা হইলে ব্যঙ্গা-অলঙ্কার (রূপক ) বাচা-অল্কঙ্কারের 
(সন্দেহ-উতৎপ্রেক্ষার) পরিপোষক হইবে । কারণ এইব্ধপ অর্থেরও সম্ভাব্যতা 
রক্কিয়াছে- যে যে লক্ষী প্রাপ্ত হয় নাই, যে ষে অকপট বিজিগীষার দ্বারা 
উদ্বোধিত হইয়াছে, সেই সেই লোকই আমাকে মথিত করিবে । রাজা 
ও বান্থদেবের একাত্মতা বিষয়ক যে রূপক সেই অর্থ “পুনরপি', পুর্ববাহ, 

“ভূয়ঃ, ইত্যাদি শবের দ্বারা আকৃষ্ট হয় নাই; যেহেতু “পুনঃ”, “ভূয়--ইত্যা্দি 
শবের অর্থের কর্তা বিভিন্ন হইলেও সমুদ্রের এক্যের জন্ঠই ইহাদের অর্থ 
প্রকাশিত হইতেছে। পৃথিবী পুর্বে কার্তবীধ্যের দ্বারা জিত হইয়াছিল, 
পুনরায় জমদগ্নিপুত্রের দ্বারাও জিত হুইয়াছিল। পুর্ব্বে রাজপুত্রাদি অবস্থায় 
নিত্রাসম্ভাবন। যুক্তিযুক্ত ছিল। এই সকল কারণে এইখানে বূপকধ্বনিই সিদ্ধ, 
কারণ শব্দের ব্যাপার ছাড়াই অর্থসৌন্দধ্যবলে বাস্থদেবত্ব-আরোপের অবগতি 
হইয়াছে । কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত উদাহরণ দেন-_"জ্যোৎন্বা 
বিস্তারে ধবলিত এই সরযুসৈকতে প্রাচীনকালে ছুই সিন্ধযুবার মধ্যে তর্ক 
হইয়াছিল। একজন বলিয়াছিলেন, প্রথমে কেশী নিহত হইয়াছিল। অপরে 
বলিয়াছিলেন প্রথমে কংস নিহত হইয়াছিল। মনন করিয়া তত্বকথ। বলুন, 
আপনাকর্তৃক কে প্রথমে নিহত হইয়াছিল ?” এইরূপ উদাহরণ ঠিক নহে, 
কারণ “আপনি বাস্থদেব” ইহা ভবত1 শবের দ্বারাই ক্ফুটাকৃত হইয়াছে । 
লাবণ্যং__-অঙ্গসন্নিবেশের মনোহারিতা) কান্তি-প্রভা । তজ্জন্য পরিপুরিত বা 
সংবিভক্ত অর্থাৎ মনোঙ্ারী হইয়াছে দিকৃসমূহ বদ্দারা। প্রথমে কোপশ- 
কলুষতায় মালিন্য পরে প্রসন্নতার প্রতি উন্মুখীনতাবশতঃ। স্মেরে__স্মিতহাম্য- 
সমন্বিত, তরলায়তে-__প্রসা্জনিত আনন্দের ছ্বাবা বিকসিত হইয়া সন্দর 
হইয়াছে। এইক্প চক্ষু যাহার তাহাকে আমন্ত্রণ বা সম্ভাষণ | অথ চ--বাঙ্গা 
অন্য অর্থ দেখান হইতেছে । এখন ক্ষোভের ভাব প্রকাশিত হইতেছে ন|; 
কিন্তু কিছু পুর্বে তাহ ক্ষু্ধ হইয়াছিল। কোপে আরক্তিম ও ঈষত হান্যপুর্ণ 

তোমার মুখ সন্ধ্যারুণিমাবিশিষ্ট পুর্ণচন্দ্রমগুলন্ধপই | স্থতরাং সন্ৃদয়ের 

অদনবিকারাত্মক চিত্রচাঞ্চলারূপ ক্ষোভ সঞ্চারিত হইবে। কিন্তু সমুদ্র যে 

ক্ষুদ্ধ হইতেছে না ইহাতে বোঝা যায় যে জলরাশিকে যে জড়তার সমঠি বলা 

হইয়াছে তাহা! ঠিকই। জলাদি শব্দ জড়ত! প্রভৃতি ভাবার্থবাচক ইহা 

পুর্বেই বলা হইয়াছে । তোমার মুখ দেখিলে সহদয় ব্যক্তির মদনবিকারাত্মক 
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উপমাধবনি যেষন-- 

“বীরের দৃষ্টি প্রিয়ার কুহবমারুণ সুনতটে তত আনন্দ পায় না যত 

আনন্দ পায় শক্রর বহুসিন্দুরবিশিষ্ট গঞ্জকুস্তস্থলে |” 
অথবা যেমন মদীয় বিষমবাণলীলাকাব্যে অস্থরপরাক্রম গ্রসঙ্গে 

কামদেবের বণনায়-- 

“তাহাদের যে হ্াদয় লশ্ষ্লীসহোদররূপ রত্বের আহরণে একাগ্র 

'খাকে তাহাই পুষ্পধন্বা' কর্তৃক প্রিয়াদের বিশ্বাধরে সন্নিবেশিত হইল ।” 

আক্ষেপধ্বনি যেমন-- 
প্হয়গ্রীবের অনন্তগুণ সেই বলিতে পারে যে জলকুস্তের হার 

সমুদ্রেব সীম জানিতে পারে )” 

ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। অভিদাশক্তি ইহা বুঝাইয়াই পরিসমাপ্ হয়; তৎপর 

রূপক এখানে ধবর্নিতই হয়। এখানে বাচা।লঙ্ধ,ব শ্রেষ, কিন্তু তাহ। বাপ্ূক 

নহে । অর্থশক্তিব দ্বারা বাঞ্চিত অন্থরশনকপ ঘে বপক তাহাকে আশ্রহ্থ 

কবিষা এই কাব্যের চারুত্ব অবস্থান কবিততেছে। স্থতরাং অর্থশক্ঞা,দ্চব 

অলঙ্কারধ্বনি হিসাবেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে । উপমা ও বূপকের 
যে উদাহরণ তাহার ঘোজনা একই বপে করিতে হয় বলিয়া বুভিক্কার শিজে 

তাহাদের লক্ষণ দেখাইগ্না দেন নাই। কীরাণাম্--সালঙ্কারা প্রিয়তমাঁকে 

আশ্বাসদানে তৎপরতার জন্য এবং আসন্ন যুদ্ধে যোগ দেওয়ার বাগ্রতার জন্য 
দৃষ্টি আন্দোলিত হইলেও যুদ্ধের প্রতিই ত্বরাতিশযা রহিয়াছে । স্তরাং 
ব্যতিরেকই বাচালঙ্কার। এখানে যে উপমা ধ্বনিত হইতেছে তাহাই 
বীরত্বের আতিশধ্যজনিত চমত্কার দান করিতেছে যেহেতু শক্রর বিমর্দনোগ্যত 

গজকুন্ত নকল জনের ত্রাসকর হইলেও প্রিয়ার স্তনমুকূলের সঙ্গে তাহার ষে 

সাদৃশ্ত রহিম্বাছে তাহার জন্য বীরগণ ত্প্রতি গ্রীতি পোষণ করিয়াই যেন 
সেই গজ্কুস্তকে সম্মান দেখাইতেছেন। স্ুতরাং এখানে উপমাবই প্রা্ান্তয | 

অন্ুরপরাক্রমণ ইতি। সেইখানে অর্থাৎ বিষমবাণলীলা-গ্রন্থে ইহার 
( কামদেবের ) জ্রেলোকা বিজয় বর্ণিত হইয়াছে । তেষাং--পাতালবাসী 

অন্থরদিগের, যে সকল অক্ক্রগণ পুনঃ পুনঃ ইন্ত্রপুর্গী লুন প্রভৃতি কি কি 

কাজ না করিয়াছে। , তক্কৃদগ্মমিতি--সেই সকল দুগ্ধর কাধ্যেও যে হৃদয়ের 
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হয়গ্রীবের গুণসমূহের অবর্ণনীয়া এবং ভদ্দারা সেই গুণাবলীর 

অনন্যসাধারণতব-বর্ণন আক্ষেপ-অলঙ্কারের বিষয় : এখানে সেই আক্ষেপ- 
অলঙ্কার প্রকাশিত হইতেছে অতিশযোক্তি ছ্বার।। 

অর্থান্তরন্যাসধ্বনি ছুই প্রকারের হইতে পারে-_শব্দশক্তিমূলক 
অন্ুবণনরূপ ব্যঙ্গ্য আর অর্থশক্তিমূলক অন্ুরণনরূপ বাঙ্গা । সেইখানে 
প্রথমটির উদ্াহরণ-_- 

“ফল যখন দৈবায়ত্ তখন কি করা যাইতে পাবে? কিন্কু আমর! 

এ মান খনিতে পারি যে রক্তাশোকের পল্লবসমত অন্য পল্লবের 

সত নল) 

এট শর্থীস্থবমাসধ্বনি একটি পদকে শ্াশ্রয় করিয়া আছে ; কিন্ত 

পমহা বাকো আন্ত অর্থের তাশপধ্য রহিয়াছে । ইহা সবেও কোন 

বিবোধ নাই | 

থিঙীয়েশ ৬৮া2বঝণ যেমন” 

“আমা ৫ঞঁ ধ ছাদচম নিতিত ভিল ; মুখে তাহার কোন চিহ্ন ছিল 

না। তবুতুমি আমাকে প্রসন্ন কবিযাছ | তে বনৃঙ্ঞহ। তুমি অপরাধ 

করিয়াছ, তবু তোমার উপর রাগ করা যায় না 1৮ 

অভিপ্রাফ বিচলিত হয নাই। বত্ব লক্ষ্মীর সহোদব অর্থাৎ এমন রত্ব 

যাহাদেব উৎ্কধ অনির্ববচনীঘ তাভাদের। চতুক্িকে সেই সকল রত্বের 
আহরণে একবস অর্থ।২ তৎপর সেইরূপ হৃদয়, কুদ্ঘমবাণের দ্বারা অর্থাৎ 

অন্তশয় কুমার উপকরণসন্তাবেব দ্বার। প্রিয়াদিগের বিদ্বাধরে নিবেশিত 

হইল। অর্থাৎ তাহারা যেন মনে করিতে পারে ষে প্রিয়ার বিশ্বাধর 

অবলোকন ও পরিচুস্বনে তাহার! কৃতার্থ হইবে । কামদেব যে এইরূপ করিলেন 
ইহা হইতে বোঝা যায় যে তাহাদের হ্ৃদ্য বিক্তিগীষা বহ্ছিতে প্রজলিত 
হইঘ্াঞ্চিল। এইখানে অতিশযোক্তি বাচালগ্কার , উপমা বাঙ্গ্য (প্রতীয়মান) । 

বিদ্বাধর সক্ষল রত্বের সারনদূশ । স্থতবাং তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ বথার্থই । 

এখানে রূপকধ্বনি নাই , রূপকে ক/ল্পনিক অভিন্নতা আরোপিত হয় বলিয়া 
তাহার লক্ষণ অবাস্তবত1। বিশ্বাধবের সঙ্গে রদ্দ্বের লারের সাদুহ্ট অস্থরগণের 



১৬৩ ধ্বন্ালোক, 

বনুজ্ঞ ব্যক্তি অপরাধ করিয়৷ থাকিলেও তাহার উপরে রাগ করা 

সম্ভব নহে-_-এই সাধারণাত্মক অর্থ বাচ্যবিশেষের সঙ্গে অদ্িত হইয়া 

তাহারই সমর্থকরূপে অথচ বাচ্যাতিরিক্ত হুইয়! প্রকাশ পাইতেছে। 

ব্যতিরেক-ধ্বনিরও উভয়রূপ হুইতে পারে। তাহার প্রথমরাপের 
উদাহরণ পুরেরধে দেখান হইয়াছে । দ্বিতীয়ের উদাহরণ, ধেমন-_- 

“বরং বনেব একাস্তে কুজ গলিতপত্র পাদপ হইয়া যেন জন্ম গ্রহণ 

করি। কিন্তু মন্তস্ুপরিপূর্ণ মর্ত্যভবনে যেন তাগগতগ্রাণ ও দরিদ্র 
তইয়। না! জন্মিতে হয়।” 

বশছে বাম্তবিকভাবেই প্রতিভাত হয় । (সই সাদৃশ্তই প্রধানভাবে চমৎকারের 

হতু। অভিশয়োক্তেতি। অর্থাৎ বাচ্যালঙ্কাবরূপ অভিশয়োক্তির দ্বারা । 

আক্ষেপ অলঙ্কাবে ইষ্টবস্থব প্রতিষেধ কবা হয, তাই এখানে গুণাবলীর 
অবর্ণনীয়ত প্রতিপন্ন কবা হইতেছে । বিশেষণেব দ্বাবা তাহার প্রাধান্য 

বঞ্জতেছেন-__অসাধাবণেতি । সম্ভবতি-_উভাব দ্ধাবা এখানে অর্থাৎ অর্থশক্তি- 

মলক ধ্বনিব বিচাবে প্রসঙ্গতঃ শব্দশক্তিব বিচাব দেখাইতেছেন। দৈব য়ত্তে 
ইত্তি-- অশোকের আম্রবৎ ফল নাই । কি কর! যাইতে পাবে? তাহার পল্লব 

কিন্ছ অতি মনোবম_-ইহা বুঝাইযাই অভিধাশক্তি পরিসমাপ্ত হইয়াছে । 

'কল' শাব্দেব এই বস্তব সমর্থক অর্থ পুর্বেই প্রতীত হয। যেব্যক্তি লোকোত্তব 
বক্ষিগীষাব দ্বাবা অন্ুপ্রাণিত ও তছুপাষে প্রবৃত্ত তাহার সম্পদ্লাভরূপ ফল 

কোন কোন সময়ে দৈবায়ত্ত নাও হইতে পারে-_-ইহাই সাধাবণাত্মক সমর্থক । 

প্রশ্ন হইতে পাবে, সমগ্র বাক্যে অপ্রস্ততপ্রশংসা! অলঙ্কার প্রধানভাবে বাঙ্গ্য। 

স্বতরাৎ কেমন কবিয়া অর্থান্তপগ্তাসঅলঙ্কার ব্যঙ্গ হইবে? কারণ ছুইটি 
অলঙ্কারই এক সঙ্গে এক জায়গায় প্রধানভাবে থাকিতে পারে না। এই 

আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-- পদপ্রকাশেতি । পরে বলা হইবে সমগ্র ধ্বনি- 
প্রপই পদেও প্রকাশিত হয়, বাক্যেও প্রকাশিত হয়। সেই ক্গোকে ফল" 
পদে প্রবানভাবে অর্থান্তরস্ভাসধ্বনি কিন্তু সমগ্র বাক্যে অপ্রস্ততগ্রশংসাধ্বনি 

প্রধানভাবে প্রতিভাত হইতেছে । ইহাব মধ্যেও “ফল*-পদের যে সামর্থা- 
সমর্থক অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেই ভাবেরই প্রাধান্য প্লকাঁশিত হুইয়াছে। 
তাই ইহা অর্থান্তরন্তাসধ্বনিই--ইহাই ভাবার্ধ। ক্রোধ (মন্থ্য) কর্তৃক 
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এইখানে ত্যাগগত দরিদ্রের জঙ্গের অনভিনন্দন এবং গলিতপত্র কু্ধ- 
পাদপের জন্মের অভিনন্দন সাক্ষাভাবে শব্দের দ্বারা বাচ্য হুইয়াছে। 
সেইন্ষপ পাদপ ও তাদ্দবশ পুরুষের মধ্যে উপগান-উপমেয় ভাবের 
প্রতীতি জন্মে; পুরুষের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তপর উপমেয়ের 
আধিক্য ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হয় । 

উতপ্রেক্ষাধ্বনি যেমন-_- 

“বসম্তকালে চল্ানবৃক্ষে আসক্ত সর্পের নিংশ্বাসবায়ূর দ্বারা উপচিভ 
( মৃচ্ছিত ) এই মলয়মারূত পথিকদিগেব মৃচ্ছ1 আনয়ন করে ।” 

এইখানে বসস্তের মলয়মারুত পথিকের যে মুচ্ছণ আনয়ন করে 

হৃদয়ে স্থাপিত হুইয়াছে অর্থাৎ বাহিরে প্রকাশ করা হয় নাই। আমি বাহিরে 
রোষ প্রকাশ না করিলেও তুমি আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ। অতএব হে 
বহুজ্ঞ, তুমি অপরাধ করিলেও তোমার উপরে রাগ করা সম্ভব নহে। 
এইখানে “হে বহুজ্”ঞ এই সম্ভাণজনিত অর্থ ব্যক্তিবিশেষে পর্যবসিত 
হইয়াছে অর্থাৎ একজন বহুজ্কে সম্ভাষণ করিয়া বলা হইম্াছে বলিয়া 

ইছা একজন ব্যক্কিবিশেষকে বুঝাইতেছে। পরে সেই অর্থ পর্যালোচনা 
করাব পর ম্নকল বনুজ্ঞ সম্পর্কে যে সাধারণ অর্থের প্রতীতি হস 
তাছাই চমৎ্কাব আনয়ন করে। সেই নায়িক] থণ্ডিতা হইলে নায়ক স্বীয় 

বৈদগ্ধের দ্বারা তাহাকে অন্থনয় করিল। নান্কের প্রতি রোষ প্রদর্শন 

করিয়া! নাগ্সিকাঁ এইভাবে কথ। বলিল। যে কোন বহুজ্ঞ ব্যক্তিই যদ্দি ধূর্ত 

হয় তাহা হইলে সে অপরাধ করিয়াও এইভাবে নিজের অপরাধ গোপন করে ; 

অতএব তুমি বিশেষ করিয়! মিথ্যা আত্মাভিমান করিও না। অন্বিতমিতি। 
বিশেষ ব্যক্তিতে প্রযোজা অর্থের সঙ্গে সর্বসাধারণপ্রযোজ্য অর্থের সন্বদ্ধত1। 

ব্যতিরেক ধ্বনিরপীতি। "অপি'-শবের দ্বারা বুবাইতেছেন যে অর্থাম্তরন্াস 

অলঙ্কারে যেমন সেইরূপ এইথানেও ছুই প্রকারতেদ আছে। প্রাগিভি। 

“খংঘেহত্যুজ্জলয়স্তি* ইত্যাদি । “রক্তত্বং নবপল্পবৈঃ” ইত্যাদি । জায়েয়-_-বরং 

জন্মস্রহণ করিব, বনোদ্দেশে--বনের একাত্তে গহনে যেখানে বহুবৃক্ষের 

আদন্ছাদনের জন্ত আমাকে কেছ দেখিতে পাইবে ন1। কুজ ইতি-প্রতিমাদি 

নিশ্খীণের পক্ষে অনুপযোগী । গলিতপঞ্জ ইতি । কুজপাণ ছায়াই করে না, 

ট 
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তাহ! কামোগ্রত্ততা আনয়ন করিবার জন্তই ৷ কিন্তু বায়ুর এই পথিক- 
সুচ্ছণকারিত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে, কারণ চন্দনাসক্ত সর্পের নিঃশ্বাস 
বায়ুর বার সে নিজে মুচ্ছিত হইয়াছে । এই উতুপ্রেক্ষ! সাক্ষাুভাবে 
কথিত না হইলেও বাক্যার্থের সামর্থ্যঝশতঃ অন্ুুরণনবিশিষ্ট হইয়া 
লক্ষিত হইতেছে । এই সকল বিষয়ে 'ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 

না হইলেও অসংবদ্ধত। হইয়াছে এইরূপ বলা যায় না। কারণ অর্থের 

অববোধনশক্তির শ্জন্য 'ইব, প্রসভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা না হলেও 
উৎপ্রেক্ষিত অর্থের অবগতি হয় এইরূপ অন্যত্রও দেখা যায়। 

যেমন-_ 

“তোমার মুখ ঈর্ধযাকলুষিত হইলও এই পুণিমাচন্দ্র কিন্ত তাহার 
সানৃশ্য লাভ করিয়া নিজের অঙ্গের মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে 

পারিতেছে না ।” 
অথবা যেমন-_ 
“ভয়ব্যাকুল মগ গৃহের চতুর্দিকে ধাবিত হইলে কোন ধনুদ্ধারী 

পুরুষই তাহার অনুসরণ করিল না। কিন্তু মুগ কোথাও স্থির হুইয়া 

তাহার পুষ্প ও ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? ইহাই অভিপ্রায়। সেইবপ 

পাদপ কদাচিৎ অঙ্গার হইতে পারে অথবা পেচক প্রভৃতিব বাসস্থান হইতে 

পারে। মানুষ ইতি। যেখানে প্রার্থার প্রাচুধ্য আছে। লোক ইতি-- 

যেখানে প্রার্থীরা ভাহাকে দেখিতে পাইতেছে কিন্তু সে প্রীর্থাদের জন্য 

কিছুই করিতে পারিতেছে না ইহাই মহা দুর্ভাগ্য । এখানে কোন 

বাচ্যালঙ্কার নাই। উপমান-উপমেয়তার দ্বারা ব্যতিরেক অলঙ্কারের পথ 

পরিষ্ধার করা হইয়াছে । আধিক্যমিতি। অর্থাৎ ব্যতিরেক বুঝাইতেছে । 
উৎপ্রেক্ষিতমিতি ;। বিষবাযুর দ্বারা বদ্ধিত, উপচিত হইযা মোহ সঞ্চার 

করিতেছে । পথিকের একজন তো। অচেতন হইতেছে আর যাহারা 

আছে তাহাদেরও ধৈধ্যচ্যুতি করান হইতেছে । এইভাবে উভয়স্থলে 
উৎপ্রেক্ষা অলক্কার। আপত্তি হইতে পারে যে এখানে “চন্দনাসক্তভুজগ- 

+শাখিকারনান বারূকে গ্রহণ করিলে 'মুর্ছিত' শবোর দ্বার! বন্ধিত বৃঝিতে হইবে । ( বালপ্রিয়া) 
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রহিল না; কারণ আকর্ণবিস্তৃত নয়নবাণের দ্বারা অঙ্গনাবা তাহার 

দৃষ্টির শোভ! বিনষ্ট করিতেছিল। 
শব্দ ও অর্থের ব্যবহারে প্রসিদ্ধিই প্রমাণ। 

শ্লেষধ্বনির উদাহরণ-_- 

“যেখানে বলভী শ্ুুরম্য বলিয়া পতাকা লাভ করিয়াছে এবং নিজ্জন 

বলিয়৷ অগ্ুরাগের বদ্ধন করে । এই নম্্বলিকাযুক্ত বলভীদিগের সহিত 

বধুদ্দিগকে তরুণেরা উপভোগ করিত ।” 
| শ্লেষার্থ £_ যেখানে সুরম্য বলিয়। প্রসিদ্ধ, সুপ্রি্ট অঙ্গশালিনী 

বলিয়া অন্ুরাগবদ্ধনকারিণী এবং ত্রিবলিযুক্ত রমণীদিগকে তরুণের। 
উপভোগ করিত । ] 

বধৃদের সহিত বলভীদিগকে উপভোগ করিত-_এখানে এই 
বাক্যার্থের প্রতীতির পরে বধূদের মতই বলভীগুলি এই শ্লেষপ্রতীতি 
শব্দের দ্বারা কথিত না হইলেও অর্থের সামর্যের জন্য মুখ্য হইয়! 
বর্তমান রহিয়াছে ৷ 

যথাসংখ্য-অলঙ্কার ধ্বনি, যেমন-_ 

“সহকারবৃক্ষ অস্কুরিত, পল্লপবিত, কোরকিত ও পুষ্পিত হইয়াছে । 

হ্বদয়েও মদন অক্কুবিত, পল্লবিত, কোরকিত ও পুম্পিত হইয়াছে ।” 

নিঃশ্বাসবাষুব দ্বাবা মুচ্ছিত” এই বিশেষণ আধিক্য লাভ কবিষ। হেতুবাচক 
হইতেছে এইভাবে ধরিলেই সঙ্গত হয়। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায় ? 

এখানে এই বিশেষণ বাস্তবিক পক্ষে মূচ্ছার হেতু নহে। তখাপি হেতুতা। 
উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে । সে যাহা হউক ব্যাপারটি অতি তুচ্ছ। তদিতি। 
কাবণ তাহার অর্থাৎ “ইব, প্রসৃতি শব্দের অগপ্রয়োগেও উৎপ্রেক্ষারূপ অর্থের 
অবগতি বা প্রতীতি হয় এইরূপ দেখ! যায়। ইহাই উদ্বাহবণের দ্বার 
দেখাইতেছেন__যথেতি । ঈর্ষযাকলুস্তাপি- ঈর্্যাকলুষিত বপিয়া ঈষৎ অরুণ- 
পশোভাময়। অপি"-শব্ প্রয়োগের অভিগ্রায় এই *- চন্দ্র ধদি তোমাব 

প্রসন্ন মুখেব সাদৃশ্য লাভ করিত অথবা সর্বদ। তোমাৰ মুখের মত হইয়া! 
থাকিতে পাঁরিত তাহা হইলে তোমার মুখ চন্দ্রই ইত এবং তাহা হহাল 
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সন্তোবাতিশযো চক্র হযে কি করিত তাহা! কল্পনার অতীত । অঙ্গে-_ 
স্বদেহে। ন মাতি-পরিমিত বা! সীমাবন্ধ থাকে না, কারণ দশদিক পু, 
করে। অগ্য--এই সময়ে অর্থাৎ মাত্র একদিন। যদিও পুর্ণ চঞক্জের দ্বার 

দশদিক পুর্ণ হওয়। স্বাভাবিকই, তাহ1 হইলেও এই ক্লোকে এই উৎপ্রেক্ষ 

ধ্বনিত হইতেছে । আপত্তি হইতে পারে ঘষে এখানে তে। বিতরক-উতপ্রেক্ষা- 

বাচক ননু'-শব্দেব দ্বাবাই অসম্বন্বতা নিরাকত হইয়াছে । এইরূপ সম্ভাবন 
করিয়াই অন্য উদাহরণ দিতেছেন-_-ফথা বেতি। পরিতঃ --সবদিকে, নিকেতান 

_বাসগৃহ, পরিপততন__অর্থাৎ চতুর্দিকে ছডাইয়া পিয়া । এইমুগ কোন 

ধ্ুদ্ধারীর ছ্বারাই বিদ্ধ হইল না, কিন্ত তথাপি স্বাভাবিক ভ্রাসচপলতার অন্যই 
সে কোন স্থানে স্থির হইয়া বহিল ন।। সেইখানে এই উতৎপ্রেক্ষা ধ্বনিত 

হইতেছে_-যেহেতু ইহাব সর্বস্ব নয়নশোতা অঙ্গনাদেব আকর্ণবিস্তৃত নয়ন- 
বাণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে সেইজন্য সে স্থির হইয়া থাকিল না. 
আপত্তি হইতে পারে যে ইহাও অসন্বদ্ধ অর্থাৎ ইহ1 উৎপ্রেক্ষামলক অ- 
বুঝাইতে পারে না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন__শব্ার্থেতি । পতাকা: 
অর্থাৎ ধবজপট লাভ করিষাছে যাহাবা। খহাব কাবণ তাহাবা স্থরম্য ৷ 

পতাকাঃ অর্থাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যাহাবা। কি রকম প্রসিদ্ধি-_বম্া, 

এই আকারের প্রসিদ্ধি। বিবিক্তাঃ __জনসঙ্কলতার অভাবে নিজ্জন , এইজন্য 

রাগ অর্থাৎ সষ্ভোগাভিলাষ বর্ধন কবে। অপব কেহ কেহ বলেন রাগ 

অর্থাৎ চিত্রশোভা ; বাগ এবং অন্থরাগ এই উভয়কে বঞ্ধিত কবে। এই 

ছেতৃতে তাহার! বিবিক্ত অর্থাৎ স্ুশ্লিষ্ট অথচ ্থপরিস্ফুট-অঙ্গশালিনী ব' 

স্থদ্বরী। নমদ্বলীকাং __ছাদের পর্যস্তভাগ ধাহাদের মধ্যে অবনমিত হইয়াছে। 
অথবা যে রমণীদের জিবলীরেখা অবনত হইয়াছে । সমম্ব-সহ অর্থে। 
আপত্তি হইতে পারে ষে সম-শব্ধের ব্যবহারে তুল্য অর্থের প্রতীতি 
হইতেছে । ইহা ঠিক; কিন্তু তাহাও ক্সেষবলেই। শ্লেষও এখানে অর্থ 
সৌন্দধ্যবলে আক্ষিপ্ত হইম্সাছে। অভিধাব্যাপার হইতে নহে। ক্ুতরাং 
নকল দিক দিঘা শ্সেষ অলঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে । অতএব বধুদের গায় 
বলস্ভীরাও--ইহা অডিছিত করিয়াও বৃত্তিকার এখানে উপমাধ্বনি আছে 

লিমা বলেন নাই, যেহেতু এই কোক ক্লেষমূলকই । যদ্দি সম বা তুলা 
এই ভাবই স্প& হয় তাহ1 হইলে উপমার ম্পষ্টত্বের জন্য স্সেব তন্বারা আক্ষিঞ্চ 
হইবে। সমমূ এই নিপাতটি অতি শীত লহার্থ বুঝাইয়াছে এবং ব্যঙকত্ববলেই 
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পূর্ব দুইপাদকে লক্ষা করিয়া পরবস্তাঁ ছুইপাদে অগ্বরিতাদিশখ 
মদনের বিশেষণরূপে ব্যবন্ধত হওয়ায় সেইখানে অন্ুরণনাত্মক 
বঙ্গের স্থ্ী হইয়াছে এবং তদ্দারা যে চাকধের প্রতীতি হইতেছে 
তাহা মদন ও সহকাবে তুলাবপে সংযুক্ত হওয়ায় বাচ্য হইতে 
অতিরিক্তরূপে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে অন্যান্য অলঙ্কারগুলি 
যেখানে যেব্ধপ সন্সিবেশ কব উচিত সেইভাবে সঙ্পগিবেশ করিতে 
তইবে। 

ক্রিযা-বিশেষণবপে শবশ্বেষতা লাভ কবিতেছে। তাহা বাদ দিলে অভিধার 

কোন অপবিপুষ্টতাও্ড হয ন|। ন্থতবাং অভিধাশক্তি পবিসমাপ্ত হইলেই 
সহৃদয ব্যক্তিব। পৃথক যন্ত ন! করিয়াই দ্বিতীষ অর্থ বুঝিতে পারেন। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে__“শবার্থশাসনজ্ঞানমাজেণৈব” (১1৭) ইত্যাদি । এই রীতি 

সকল উদ্।তবণেই অস্থুসবণীয় । “চৈত্র ন।মক বাক্তি স্ুলকায়, কিষ্ত দিবা 

ভোজন কবে না।”--এই বাকো অভিধামুলক অর্থই পবিসমাপ্তি লাভ না 
কবিষা নিজেব অথেব নি্পভ্িব জন্য অন্য অর্থ বা অন্য শব আকর্ষণ 

কবে। তাই অনুমান বা ঞ্রতার্থাপত্তিতে তাফ্িক ও মীমাংসকের! 

ধ্বনিপ্রসঙ্গ আনয়ন কবেন না। অধিক বলা নিশপ্রয়োজন। তাই 
বলিতেছেনণ-অশব্দাপীতি । এবমন্যহপীতি। সকল অর্থালঙ্কারেরই 
ধবন্ামানত। দেখা যায । যেমন দীপকধ্বনি--“হে বৃক্ষ, লতান সহিত যুক্ত 
হইয়। তুমি শ্বশ্িতে খাক। তোমাকে অনল যেন দগ্ধ করিতে না পারে, 
পনন মন ণ। ভার্গিভে পাবে, মত্ৃচস্তী এ পরশু যেন তোমাকে ছিন্নভিন্ন 

কবিতে ন। পাবে, ইন্দ্রকবনিক্ষিপ্ত বজ্র যেন তোমাকে নষ্ট করিতে ন! 

পাবে।” এখানে “বাধিষ্ঠ' শব্দ উহা বহিযাছে € ম1 বাধিষ্ঠ ), এই যেসম্যক্ 

অচ্ক্ত দীক তাহ।হইতে প্রতীতি হয় যেবৃক্ষ বক্তাব অত্যন্ত গেহাম্পদ 
এবং তাহ হইতেই চাকত্ব নিষ্পনন ঠইয়াছে। অগ্রস্তত প্রশংস। ধ্বলিও-- 

“হে ভ্রমবঃ কণ্টকাকীর্ণ কেতকীবন অন্বেষণ কবিষা মবরিবে। ভ্রমণ করিতে 

কনিতে তুমি মালভীকুদ্ছমলদূশ কিছুই পাইবে না।” প্রিষতমের সহিত 
এ্রমণ কবিতে করিতে কোন নায়িকা ভ্রমরকে সম্ভাষণ করিয়া এইক্ষপ 
বলিংজদে। ভ্রমরের বৃস্তান্থ অভিধেষ হওয়ায় ভাহা প্রাপঙ্গিকই বটে। 
(চেতন ) শ্রদ্রকে সম্ভাষণ কবা হইয়াছে বলিপ্ধাই যে অপ্রাসজক অর্থের 
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বোধ হইতেছে তাহা নহে । বরং এই সম্ভাষণ নাধিকার কামমোহিত মনের 

স্বাভাবিক লক্ষণ। স্থৃতবাৎ অভিধাবৃত্তিব দ্বাব। অপ্রস্তত প্রশংসা অলঙ্কাব 

সমাপ্ত হইতেছে ন ব্বং মভিধাবৃতিব কাজ সম্পন্ন হইয়। শেতুলই গাচা 

অর্থের ফলে অনা অথ ধ্বনিত হইতে পারে। কাবণ প্রিষম কপ নৈদগ্ষোব 

জন্ত এখানে সেখানে প্রপিদ্ধ বেশ্টাকুলেব অঙ্গেষণে াধ, বত থাকে । (সই 

বেশ্বাকুল দবাবস্তীণগন্ধ, কণ্টকব্যাপ্ত কেতবীবনেব জাষ। “সীভাগা। 

ভিমানপুণা। স্বকুমাব মালতীকুক্থমসদূশ। কুলবধ স্বীয় অকপট প্রেমপবতার 
জন্য তাদৃশ প্রিগ্তমকে ভঙসন| কবিতেছে। অপহ্ৃতি-ধবনিব উদ্াহবণ মদীয় 
আচাধ্য ভটেন্দুখাজেব এই শোকে :--"হে নতাঙ্গি, যিনি গেরাঙ্গীব কুচকুস্ত- 

সদ্রশ স্থন্দব চন্দ্রমগডুলে কালাগুরুপত্রে দ্বাবা বাপবচন। কবিষ। তাহাকে 

শ্রেষ্ঠ বাসগুহ মনে কবিয়াছেন সেই কামদেব বিচ্ছেদবহ্নিতে উদ্দীপিত 

ও উৎকন্টিত বনিতাব চিত্ত হইতে উদ্ভূত সন্তাপ স্বীয় গ্রসাবিত অঙ্গেব দ্বারা 
অপনোদন কর্বতৈ ইচ্ছুক ।” এখানে চন্দ্রমগুলমধ্যবর্তী মুগাক্কচিহ্ছেব 
'অপহ্ৃব ( আচ্ভাদন ) ধ্বনিত হইতেছে । ইহ] মবগাঙ্ক নহে, বস্ততঃ মন্মথ 
ধিনি বিবহাগ্রিপবিচিত বনিতাহৃদয়ে উখিত সন্তাপেব দ্বাব! কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন । 

এখানেই সপন্দেহ-অলঙ্কাব্বনিও আছে, কাবণ চন্দ্রমধ্যবর্তী সেই মৃগাঙ্ 

চিহ্ছেব নাম পর্যস্ত গৃহীত হম্ম নাই। ববং গৌবাঙ্গীব স্তনমণ্ডলস্থানীয 

চঙ্মাব মধো কালাগুরুপত্ররচনার শোভাসম্পদ হইযা তিনি যে সাবত' 

(উৎকৃষ্টতা ) লাভ কবেন_-ইহা যে কি বস্ত তাহা জানিনা । এইভাবে 
সসন্দেহ-অলঙ্কার ও ধ্বনিত হইতেছে । এখানে প্রতিবস্ত পমা-ধ্বনিও আছে-_ 
পুর্বে প্রিষ্বতমেৰ প্রণয় প্রত্যাখ্যান কবিয়া নায়িকা অনুতপ্ত হুইযাছে। 

প্রিয়তমের আগমনপ্রতীক্ষায় সেই বিরহোহৎকন্িত1 বমণী প্রসাধন প্রভৃতি 
করিয়া বাসকসজ্জা বচনা কবিম্বাছে । পুর্ণচন্দ্রেব উদয় হইলে দতী সংবাদের 
বারা প্রিয়তম আনীত হুইল এবং সে এই চাট্রবাকা বলিল, “তোমা 
কুচকললমধাব্বাঁ কালাগুরুপত্তরবচনা কাষেব উদ্দীপক । চন্দ্রের অন্তঃস্থিত 

পদ্ুদলগ্তামলশোৌভাও এইরূপ উদ্দীপনা আনয়ন কবে।” (প্রতিবস্ত,পম। ) 

স্থধাধামনি-_-এই পদ চন্দ্র বুঝাইবার জন্ত গৃহীত হইলেও সে বখন সন্ভাপ 

দুব করিতে ইচ্ছুক তখন তন্থার! হেতৃতাও বুঝাইতেছে। অতএব “হেতু 

অলঙ্কারও ধ্বনিত হইতেছে । তোমার কুচশোডা ও মৃগাক্ষশোড' 
একই গ্রকাবে মদনের উদ্দীপক | হ্তরাং সহোক্তি-অলঙ্কারধবনিও আছে, 
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এইভাবে অলঞ্কারধ্বনিমার্গের বুযৎপাদন করিয়া তাহার 
প্রয়োজনীয়তা খ্যাপন করিবার উদ্দেশে ইহা বলা হইতেছে-_ 

বাচ্যত্ব অবস্থায় যে সকল অলঙ্কার শরীরহই লাভ' করিতে 
পারে না তাহার ধ্বনির অঙ্গ হইয়। পরম কান্তি লাভ 
করে । ২৮ । ণ 

বাঞ্জকত্ব এবং ব্যঙ্্যত্ব__-এই উভয়ভাবেই ধ্বনির অঙ্গ হওয়া যায়। 
এখানে প্রসঙ্গ স্মরণ রাঁখিলে ব্যঙ্গ্যত্বের বারা যে ধ্বনির অঙ্গতা লাভ 

করা যায় তাহাই ধরিতে হইবে। অলঙ্কারসমূহ ব্যঙ্গ্য হইলে যদি 
সেই ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহ! ধ্বনির 

অন্তুভূতি হয়। অন্যথা গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্থ হইবে-_-ইহা পরে প্রতিপাদন 
করিব। ব্যঙ্গ্যত্ব অবস্থায়ও অঙ্গিরপে সন্গিবেশিত অলঙ্কারসমূছের 

“তোমার কুচসদৃশ চন্দ্র আবার চন্দ্রসদুশ তোমার কুচমণগ্ডল”--এইরূপ 

প্রতীতি হয় বলিয়া উপমেয়োপমা ধ্বনিও আছে। এইবপ অন্থান্য 
অলঙ্কার-ধ্বনি গ্রভেদও এখানে উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে। যেহেতু মহাকবির 
এই বচন কামধেনুম্বূপ | যেমন--“কেত হেল1 ভরে যাহা! করে তাহাই 
অচিন্তনীয় ফল উৎপাদন করে আবার কাহারও যত্তপুর্ব্বক প্রয়াসও কিছুই 
ফল প্রসব করিতে পারে না। হস্তীর লোম সঞ্চালনেই ধরণী কম্পিত হয় 
আর ভ্রমর আকাশেও উড়িয়াও লতা আন্দেলিত করিতে পারে না।” এই 

সকল প্রভেদের সং্্টিত্ব ও সঙ্কর-অলঙ্কারত্ব যথাযোগ্ভাবে চিস্তনীয় ॥ 

অক্যিশয়োক্তি অলঙ্কারধ্বনি যেমন মদীয় শ্লোকে--বিলাসেব সহিত সগ্- 

আবিভূর্ত বিভ্রমশালী বসম্তকালের দেহ হইতেছে তোমার ছুই নয়ন; 
তোমার জ্রলীলাক্রম-ভঙ্গীযুক্ত কামধেন্থু ; অহে?, তোমার মুখপন্মনিঃস্যত আসব 
কিঞ্চিংমাত্র আম্বাদেই বিকার আনয়ন করে। হে সুন্দরি, ইহা নিশ্চিত যে 
তুমি একাধারেই ত্রিসূবনের মধ্যে বিধাতার সারভৃত সৃষ্টি ।” মধুষাস, মদন 
ও আনব পরম্পরের পরিপোষকতা করিয়া জ্রিলৌকে সৌন্দধ্য লাভ করিয়াছে । 
কিন্ত তোমার মধো তাছারা লোকোত্বর দেহ প্রাপ্ত হইয়া একজে অবস্থান 

করিতেছে । অতএব এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারই ধ্বনিত হইতেছে । 
খন্বামাত্রেই ইছ! বিকারের কারণ হত; আশ্বাদপরম্পর! ক্রিয়া ছাড়াও 
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হইগতি দেখা যায়_-_কদাচিৎ বস্তমাত্রের দ্বার। অভিব্যক্তি হয়, কগাচিও 

অলঙ্কারের দ্বারা । সেইখানে-_. 

যধন 70 দ্বারা অলঙ্কারসমূক ব্যঞিত হয়, তখন 
তাহারা ধ্বনির অঙ্গতা লাভ করে 

ইহার কারণ-. 

কবিব্াাপার অলঙ্কারকে আশ্রয় করে। ২৯॥ 
যেহেতু তথাবিধ ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই সেইখানে 

কবিব্যাপার প্রবৃভত হইয়াছে । নচে তাহা (কাব্য ) বাক্যমান্রে 

'পর্য্যবসিত হইবে। 

সেই অলঙ্কারসমূহ-- 
অন্য অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইলে 
আবার 

ধ্বনির অঙ্গত্ব লাভ করিবে, অবনত যদি চারুতের উতৎ্কর্ষের 
জন্যই ব)ঙে]র প্রাধান্য লক্ষিত হুয়। ৩৭ ॥ 

এইরূপ কথিতই হইয়াছে-__“বাচ্য ও ব্যঙ্গযের মধ্যে কোন্টি প্রধান 
বলিয়! বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা চারুত্বের উতুকর্ষ হইতেই নির্ণয় করা 

হুয়। যেখানে অলঙ্কারসমূহ বস্তমাত্রের ছারা ব্যঙ্গ্য হয়, সেইখানকার 
'উদাহরণ সন্নিহিত প্রসঙ্গে উদাহরণ হইতে পরিকল্পনীয়। স্তরাং অর্থ" 

মাত্রের ছারা অথবা অলঙ্কারবিশেষরূপ অর্থের ছারা অন্ত অর্থবা 

বিকারাজ্মক ফললাভ হয়-_তাই বিভাবনা-ধবনিও। বিভ্রমশালী বসন্তের 
কামোক্দীপনভারবাহী-_এইকপে এখানে তুল্যঘোগিতাধবনিও আছে। এই 
ভাবে সকল অলঙ্কারেরই ধবন্তমানতা হয় ইহা মনে রাখিতে হইবে । কোন 
একটিমাত্র অলঙ্কারই স্থিরভাবে ধ্বনিত হইবে-_কেহু কেহ যে এইরূপ বলিয়া 
ছেন ভাহ। ঠিক নহে। যথাযোগমিতি । কোখাও অলঙ্কার ব্যঞ্জক হয়, 
কোথাও ব! বস্ত--এইভাবে অর্থের যোজনা করিতে হইবে ।২৭॥ 

গরম হইতে পাঝে, প্রাচীনেরাই অবঙ্কারসমূহেত কথা বলিয়াছেন। আপনি 
থে ফাহাদের বাঙ্াত্ব দেখাইলেন ভাহাতে এমন কি হইল? এই আশঙ্কা 
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অলঙ্কারের প্রকাশ হইলে এবং চারুত্বের উত্কর্ষের জন্য তাহার প্রাধাগ্থয 

হইলে অর্থশক্যাুন্তব অগ্ভুরণনরপ ব্যঙ্গ্যধবনি বুঝিতে হইবে । 
এইভাবে ধ্বনির প্রভেদ প্রতিপাদন করিষা তাহাদিগের সঙ্গে 

তাহাদের আভাসের বিভিন্নতা দেখাইবার উদ্দেশ্ে বল! হইতেছে--- 

যেখানে প্রতীয়মান অর্থ অস্পঃ হইয়া! অথবা বাচ্যের অঙ্গ 
হইয়াও প্রতিভাত হয় সেই কাব্য ধ্বনির বিষয় নহে । ৩১ ॥। 

প্রতীয়মান অর্থ ছুই প্রকারের--স্ফুট ও অস্ফুট । তন্মধ্যে যে স্ফুট 
অর্থ শব্দশক্তি বা অর্থশক্তির ত্বারা প্রকাশিত হয়, তাহ! ধ্বনির মার্গ, 

অপরটি ( অন্ফুট ) নে । যে প্রতীয়মান অর্থ স্ফুট হইয়াও বাচ্যের 
অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয় তাহ! এই অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধবনির বিষয় নহে। 

যেমন--- 
“সরোবর মলিন হয় নাই, হংসও সহসা! উড়িয়া যাইতেছে ন। 

কোন নিপুণ ব্যক্তি গ্রাম্য জলাশয়ে মেঘের টাদোয়া টাঙ্গাইয়। দিয়া 
তাস বিস্তার করিয়। দিয়াছে |” 

করিয়। বলিতেছেন--এবমিত্যাদি। অলঙ্কার বাচ্য হইলে কাব্যের শরীরে 
পরিণত হয় বলিয়! ব্যবস্থা আছে। কিরূপে তাহারা শরীরত। প্রাপ্ত হয়? 

শরীরভূত যে প্রস্তত বিষয় অলঙ্কারগুলি কটকাদির ন্তায় তাহা হইতে পৃথক্ 
অর্থাৎ তাহারা নিজেরা শগীর নহে। এই অলঙ্কারগুলিও--যাহার। নিজের! 
শরীরভূত নহে-_-শরীরের সহিত এঁক্য লাভ করে। সৎ কবির! পৃথক্ যত 
ব্যতিরেকেই এই প্রকার ঘটাইতে পারেন । (যদি এইরূপ পাঠ গ্রহণ করা 
যায়) “বাচতে ন ব্যবস্থিতং”-__বাচ্যত্ব অবস্থায় থাকিলে যাহাদের শরীরত। 

সম্পাদনও ব্যবস্থিত হয় না অর্থাৎ ধাহ। দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সেই লকল 

অলঙ্কারই বাঙ্যত্বের ঘ।র৷ ধ্বনি-ব্যাপারের বা কাব্যের অঙ্গ হইয়। হুর্নভ আত্ম- 
স্বপ্ূপ শোভ। প্রাপ্ত হয়। কথাটা দাড়াইল এই-_বিদঞ্ধ রমণী যেমন অলঙ্কার 
স্থন্দরভাবে যোজনা করেন স্থকবি যদি সেইভাবেই অলঙ্কার প্রয়োগ করেন 

তবুও কুস্কমলেপনের ন্তায়ই সেই অলঙ্কারকে শরীরে পরিণত করা ছুঃসাধ্য। 
আব্ুত্ব লাত করিবার সম্ভাবনা তো দূরের কথা । এই ব্ঙ্গযত। এমন বস্ত থে 
অগ্রখান অবস্থায় থাকিলেও ইছ1! অলঙ্কারদিগকে বাচ্যালক্কার অপেক্ষা! অধিক 
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এখানে মুগ্ধবধূর জলধরগ্রতিবিশ্ব-দর্শন প্রতীয়মান অথ; তাা 

বাচ্য অর্থেরই অঙ্গ হইয়াছে । যেখানে অন্থত্রও এবংবিধ বিষয়ে 

ব্যঙ্গ্যের উপরে নির্ভরশীল হইয়া বাচ্য অর্থে চারুত্বোুক্ষন প্রতীতি 
হয় এবং তাহারই প্রাধান্য শুচিত হয়, সেইখানে ব্যঙ্গ্যের অঙ্গ 

প্রতীত হওয়ায় ধ্বনির বিষয় হয় না। 

যেমন-_- 

“বেতসলতাগহনে উড্ডীন পক্ষীর কোলাহল শুনিতে শুনিতে 

গুহকর্দ্ে ব্যাপুত ব্যাধবধূর অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে ।” 
এবংবিধ বিষয় প্রায়ই গুণীভূতব্যন্ত্যের উদাহরণ হিসাবে নির্দেশিত 

হইবে । কিন্তু যেখানে প্রকরণাদির প্রতীতির ঘার বাচ্য অর্থের বৈশিষ্ট্য 

নিপ্ধারিত হওয়ার পর পুনরায় তাহ! প্রতীয়মানের অঙ্গ হইয়া প্রতিভাত 

হয় সেই কাব্য এই অন্বরণনরূপবাঙ্গাধ্বনিরই মার্গ। 

যেমন-- 

“হে হালিকপুত্রবধূ, ভূুতলে পতিত কুস্থম চয়ন কর। শেফালিকা- 

বৃুক্ষকে কম্পিত করি€ন!। শ্বশুর তোমার বলয়শিঞ্জন শুনিতেছে ; 

হুহার পরিণাম অশুভ ।৮ 

উৎ্কষ দান করে। যেমন বালকদের রাজক্রীায় অন্তান্য বালক অপেক্ষা 

যে বালক রাজা! সাজিয়াছে সে অধিক সুখ অনুভব করে এইখানেও সেইরূপ । 

এই অর্থই মনে রাখিয়া বলিয়াছেন--ইতরথা ত্বিতি। ২৮ ॥ 

তত্রেতি। ছুই গতি থাকাতে । অত্র হেতুরিতি--ইচ] বৃত্তি অংশ। 
কাব্যশ্য--কবিব্যাপারের। বৃত্তিঃ--স্থিতি। তদাশ্রয়'__-অলঙ্কার-প্রবণা। যেহেতু 
কবিব্যাপাবের বৃত্তি অলঙ্কার-প্রবণা | অন্যথেতি ৷ যদি ব্যঙ্গা-অলঙ্কারপরত্থ না 

থাকে । তাহা হইলে তথায় গুণীনৃতব্যঙ্গ্যতার সম্ভীবনাই নাই--ইহাই 

তাৎপর্ধ্য । তালামেবালক্কতানাম--যে কারিক? এখনই পঠিত হইবে ইহা 
তাহারই উপকরণস্থর্ূপ, কারণ সেই কারিকার সঙ্গে সম্বন্ধ যোজন করিয়াই বুঝিতে 

হইছে যে কোন্ অলঙ্কারের কথা বল! হইতেছে। পুনরিতি--কান্সিকার মধ্য- 

ভাগে অর্থের উপকরপহিলাবে এই শব সন্নিবেশিত হইয়াছে । ধ্বস্কজতেতি ।- 
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ধ্বনির অন্তরভূ'ত প্রকারত্ব। ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্তমিতি। ইহার হেতু £--চারুত্বোৎকর্ষত 
ইতি। যদীতি। তাহার অপ্রাধানা হইলে বাচ্যালঙ্কারই প্রধান হয় এবং এই- 
ভাবে গুণীভূতব্যঙ্গ্যত৷ লাভ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে--অলঙ্কার বস্তর দ্বারা 

অথবা অন্য অলঙ্কারের দ্বারাও ব্যঞ্জিত হইতে পারে; তবে এখানে তাহার 

উদাহরণ প্রদশিত হইল না কেন? ইহা আশঙ্ক! করিয়া বলিতেছেন-_বস্তিতি। 
সংক্ষেপে উপসংহার করিয়া ইহা বলিতেছেন--তদেবমিতি । ব্যঙ্গা ও 

বাপ্চক-_ ইহাদের প্রত্যেকে বস্ত ও অলঙ্কাররূপে দ্বিবিধ, সেইজন্য অর্থশক্তণান্তব' 
ধ্বান চার প্রকারের__ইহাই তাথ্পধ্য | ২৯-৩০ ॥ 

এবমিতি। অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ছুই মূল প্রভেদ। প্রথমটির 
দুই প্রভেদ--অত্যন্ততিরস্কৃতবাচায ও অর্ধান্তরসংক্রমিতবাচা ৷ দ্বিতীয়টির দুই 

প্রভেদ--অলক্ষ্যক্রম ও অন্থরণনরূপ । ইহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ অলক্ষাাক্রম- 

বাঙ্গাধবনি অনন্ত প্রকারবিশিষ্ট। দ্বিতীয়ের অর্থাৎ অন্ুরণনরপ ব্যঙ্গাধ্বনির ছুই 
প্রভেদ__শব্ধশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক । শেষেরটি অর্থাৎ অর্থশক্তিমূলক- 
ধরনি ত্রিবিধ__কবিপ্রোঢোক্তিকুতশরীর, কবিকল্লিতবক্তপ্রৌডোক্তিকৃতশরীর 
এবং স্বতঃসম্তবী। ব্যঙ্ধ্যব্যগ্কের যে চার প্রকারের প্রভেদ বলা হইয়াছে তাহার 

নিয়মান্থসারে ইহার প্রত্যেকেই চতুর্ধ্ধ এবং এইভাবে গণন! করিলে অর্থশক্ত-ৃন্তব 

অঙ্গুরণনরূপ ধ্বনি দ্বাদখবিধ। পুর্বে শব্বশক্কিমূলকর্বনির চার ভেদের কথাবল! 

হইয়াছে; তাহার সঙ্গে এই ছাদশ প্রভেদ যোগ করিলে সর্বসমেত যোলটি 

মুখা ভেদ পাওয়া যায় । তাহাদের প্রতোকেই পদের স্বারা বা হাক্যের দ্বারা 
প্রকাশিত হইতে পারে বলিয়া! প্রত্যেকটিই দ্বিবিধ এইরূপ বলা হুইবে। 

অলক্ষ্যক্রম ধ্বনি বর্ণ, পদ, বাকা, সংঘটন! ও প্রবন্ধের দ্বারা প্রকাশিত 

হইতে পারে। স্থতরাৎ সর্বসমেত পঞ্চত্রিংশ গ্রভেদ হইতে পারে। 

তদাভাসবিবেকং-ধ্বনির আভাসসমূহ হইতে ধ্বনির বিভাগ; অস্তেতি-- 
আত্মসভৃতধ্বনির.; অসৌ-_কাব্যবিশেষ, ন গোচর:__-গোচর নহে । কমলাকরা' 

__অন্ত কেহ কেহ “পিউচ্ছা'শব্দের "পিতৃঘসঃ” (পিসিমার) এইকপ “ছায়া” 

স্বীকার করেন। কেনাপি--অতিনিপুণ কোন ব্যক্তি কর্তৃক । বাচ্যাঙ্গত্বমেবেতি | 

বিস্ময়বিভাবরূপ বাচ্যার্থের দ্বারাই বালিকার মুদ্ধিমার আতিশঘ্য প্রতীত 

হইতেছে । . অতএব বাচার্থ হইতেই চাকুত্বমহিম] লাভ হইয়াছে । বাচ্যার্থই 

নিজেকে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেস্টে নিজের উপকারলাভেচ্ছায় অগ্য (ব্যঙ্গ) 

অর্থ বাক্ত করিতেছে । বেতস ইত্যাদি--যে উপপতিকে সঙ্কেত কর! হইয়াছিল 
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এখানে উপপতির সহিত বরমণকারিণী নায়িকার বলয়শব্দজ বাতিরে 

শুনিতে পাইয়া সখী তাহাকে সতর্ক করিতেছে । বাচ্য অর্থের জ্ঞানের 
জন্যই এইটুকু ব্যঙ্গ্য অর্থের অপেক্ষা রাখিতে হইবে। বাচ্য অর্থ 
প্রতিপন্ন হইলে নায়িকার স্বভাবদোষকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যমূলক 
তাশুপর্য্য থাকার জন্য পুনরায় ইহা! বাঙ্গ্ের অঙ্গ হইয়াছে । তাই 
এই কাব্য অন্থুরণনরূপ বাঙ্গোর অন্তভূতি। 

এইভাবে বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি ও তাহার আভাসের বিভাগ করার পর 
অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিরও অনুরূপ বিভাগ করিবার জন্য বলিতেছেন-- 

ব্যুৎপত্তি ব! শক্তির অভাবনিবন্ধন শব্দের যে গৌণ ও 
লাক্ষণিক প্রয়োগ কর! হয় পঞ্ডিতগণ তাহাকে ধ্বনির বিষয় 
বলিয়া মনে করেন না । ৩২ ॥ 

ব্থলিতগতি শব্দের অর্থাত উপচবিত প্রয়োগবিশিষ্ট শব্দের। 

ব্যুৎপন্তি বা শক্তির অভাবজনিত যে শব্দপ্রয়োগ তাহাও ধ্বনিৰ বিষয় 
নহে । যেহেত-- 

সে সম্ভবোচিত স্থানে উপনীত হইয়াছে-__ইহ। এখানে ধ্বনিত হইয়া বাচা 

অর্থকেই অলঙ্কত করিতেছে । তাহা হইলে অর্থ দাড়াইল এই £__ গৃহ কম্ম- 

ব্যাপৃতায়। ইতি-_ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে ষেষে অন্যের অধীন তাহাবও , 
বধবা ইতি-_যে সাতিশয় লজ্জার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত তাহারও, অঙ্গানীতি-__-একটি 
অঙ্গই সেইবপ অবসাদপ্রাপ্ত নহে যে গাভীর্য্েব বারা গোপন করিয়া নিজেকে 

সংবরণ কর] সম্ভব হইবে, সীঘ্দস্তীতি __গৃহকশ্ম তে পড়িয়া থাকুক, নিজেকেই 
ধারণ করিতে পারিতেছে না। গৃহকম্ম বা।পারে সম্যুক্ত থাকায় শরীরের 

অবসন্নত1 স্ফুট হইয়া লক্ষিত হয় না। এই বাচ্য অর্থ হইতেই সাতিশয়, 

মদ্দনপববশতার প্রভীতি হয় বলিয়া! ইত হইতেই চারু ত্বনিষ্পন্তি হইতেছে 
যত্রত্বিতি। প্রকরণ আদি যাহার অর্ধাৎ শন্দান্তবসান্সিধা, সামর্থয, লিঙ্গ 

প্রভৃতি যাহার। অভিধার নিয়ামক | ইহাদের অবগতি হইতেই যেখানে 'অ. 

স্থনিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণভাবে জানা বাক্স । পুনর্ববাচাং পুনরায় খ-শবের ছার 
কথিত হয়। অতএব নিঙ্জ বাচ্য অর্থের পূর্বে অবগতি হইলেই তাহার মথে' 
গা পর্ধারীপদ পঈয়া থাক লন. বরং পভীয়মানের আগত প্রার্ধা 



দ্বিতীয় উদ্দ্যোত ১৭ 

এই সকল প্রভেদেই অঙ্গীভূত বঙ্গের যে স্ফটরূপে 
প্রকাশ তাহাই পূর্ণ ধ্বনিলক্ষণ। ৩৩ ॥ 

সেই ধ্বনিলক্ষণের বিষয় উদাহৃত হইয়াছে । 

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্ধনাচার্য্যবিরচিত ধ্শ্থালোকে দ্বিতীয় 

উদ্দ্যোত। 

সেই কাব্য ধ্বনিব বিষয় । এই ব্যঙ্গ্যপরতাই ধ্বনির কারণ, এই কথা স্পষ্ট 
করিয়া বলায় ব্যঙ্গ্য যেখানে গৌণ হয় সেইখানে তাহাব বিপরীত অর্থাৎ 
বাচ্পরত। থাকে এবং তাহা গুণীভৃতব্যঙ্গ্যকাব্যের কাব্ণ হয়--এইক্প 
বুঝিতে হইবে । সমগ্র অর্থ এইকপই দ্ীড়াইল। উচ্চিন্ন ইত্যাদি-_যেহেতু 
শ্বশুর শেফালিকালন্ভাটিকে যত্বের সহিত রক্ষা করে তাই ইহার আকর্ষণ- 

বিকম্পনে সে কৃপিত হুইবে এব* তোমার বিষম পরিণাম হইবে--এই গ্লোকে 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । তাহা না| হইলে 'বিষমবিপাক+-এই শবের দ্বার! 
সাক্ষাংভাবে ব্যঙ্গ্ের আক্ষেপ হইবে । “কস্নবা” ( কন্ত বা! )--এই ক্সোকে 

ধেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইখানেও সেইরূপ করিতে হইবে। বাচ্য 
অর্থ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সখীকত্তৃক নায়িকাকে সতক্ণকর্ণ 

রূপ ব্যঙ্গের অপেক্ষা রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে বাচ্য অর্থই পাওয়া 
ষাইবে না। সেই বাচ্য অর্থ স্বতঃসিন্ধ বলিয়া! তাহা কখনের যোগ্যই হইবেনা। 
আপত্তি হইতে পারে যে এইভাবে দেখান হইল যে বাঙ্গা বাচ্যের উপকরণের 

কাজযাত্ম করিতেছে । এই আশঙ্কা করিয়! বপিতেছেন--গ্রতিপন্গে চেতি। 

শবের দ্বারা কথিত হইলে । তদাভাসবিবেকে প্রস্তুত ইতি। এই স্থলে 

হেতু বুঝাইতে সপ্তমী । তাহার আভাসের বিভাগলক্ষণবিষয়ক প্রসঙ্গের 
জন্য । কাহার "তদাভাস'? এই উদ্দেশ্তে বলিতেছেন-_বিবক্ষিতবাচ্যণ্ডেতি। 

প্রস্ততে'-শবের স্পষ্ট অর্থ (আরব, প্রস্তাবিত ) গ্রহণ করিলে উহার প্রষ্মোগ 
অসঙ্গত হইবে । বিবক্ষিতবাচাযধ্বনির পরিসমাপ্তিতেই আভাসের বিভাগ 

কর্তব্য। ইহা এখন প্রস্তাবিত নহে, ভবিষ্যংকালের সঙ্গেও এখানে কোন 

সম্বন্ধ নাই। স্থলদগতেরিতি--গৌণ বা লাক্ষণিক শব্ষের। অবুৎপত্তি: __ 
অন্সপ্রাসাদি রচনাচাতুধ্যে প্রবৃত্তি । যেমন--“প্রৌড়া নায়িকাদের চঞ্চল 
( প্রেক্ষ ) প্রেমের প্রচুরপরিচয়সমন্ত্িত চিত্বাকাশাবকাশে যে সতত 

বিহার করে সেই সৌভাগোর আকর।” এখানে অঙ্ুপ্রাসের প্রতি জন্থ- 
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রাগের জন্তই কবি 'প্রেক্ষৎ-এই লাক্ষণিক ও *“চিত্বাকাশ'এই গৌণ 
প্রয়োগ করিলেও তাহা কোন ধ্বন্যমান সুন্দর প্রয়োজন বুঝাইতে পরি- 
সমাপ্তি লাভ করিতেছে না । অশক্তিঃ__হন্দপুরণাদিতে অক্ষমতা । যেমন, 

_কন্দপের কুটুম্বসমূহের মধ্যে প্রধান ( প্রবর) হে চক্র, তুমি চঞ্চল- 

তরঙ্গ বিঘূর্ণনের ভাজন সমুদ্রে পতিত হইয়া নিজের অচঞ্চল দেহে কি 
অস্থিরতা আনয়ন করিয়াছ।” এখানে প্রবরান্ত প্রথম পদ লক্ষণ। ব। 

উপচারের দ্বার1 চন্দ্রে প্রযুক্ত হইযাঁছে। ভাজনমিতি---আশয় , কুড্ডময 
ইতি--অচঞ্চল। ইহারা উপচারের দ্বার। প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহ। এখানে 

ছন্দপুরণ ছাড়! অন্য কোন শোভাই আনয়ন করে না। সচেতি। প্রথম 

উদ্দ্যোতে পপ্রসিদ্ধির অনুরোধে কবিরা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন” 

( প্রসিদ্ধযহরোধপ্রবৃত্তিতব্যবহারাঃ কবয়্ঃ) এইরূপ বল। হইয়াছে এবং 

“বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্* ভাক্তপ্রয়োগের এই উদাহরণ দেওয়া 

হইয়াছে । তাহাই যে কেবল ধ্বনির বিষয় নহে তাহ] নহে; এই যে অপর 

প্রয়োগের কথ! বল। হইল ইহাঁও ধ্বনির বিষয় নহে। ইহাই চ'-শবের অর্থ। 

ধ্বনির আভাসবিভাগের জন্য কারিকাকার উক্ত ধ্বনিস্বরূপই পুনরায় 
বলিতেছেন; তাহার উপকরণ হিসাবে বৃত্তিকার বলিতেছেন--যতঃ ইতি। 

অবভাসনমিতি । ভাব গ্রহণ করিলেই দ্রব্যও গৃহীত হয়-_-এই ন্তায়াছসারে 

অবভাসন বলিতে ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝিতে হইবে। ধ্বশিলক্ষণং__ধ্বানর পুণস্বরূপ, 

অবভাসন বা জ্ঞান_-তাহাই ধ্বনির লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ, কারণ তাহার দ্বারা 

ধ্বনির পুর্ণন্ব্ূপ নিবেদিত হয়। অথব!| জ্ঞানই ধ্বনির লক্ষণ, কারণ লক্ষণ 

জ্ঞানেরই দ্বার। নির্পণেয় । বুত্তিতে “এব, ( উদাহৃত বিষয়মেব ) এই পদের দ্বার 

ইহাই স্ুুচিত হইয়াছে যে অন্য যে প্রভেদ আছে তাহ। আভাসমাত্র । অতএব 
আভানবিভাগের হেতুহিসাবে ষে বিষয় আরন্ধ হইয়াছিল তাহাও নিশ্চিত- 

ক্ূপে নিণ্ণীত হইল। এইভাবে শিবকে ম্মরণ করিয়া নিজ ব্যাখ্য। সমাপ্ত 
করিলাম। 

'ধিনি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকিয়। প্রতীতিমাত্রন্বরূপ বিরাট্ জগৎকে এক 
সুত্র দ্বিয়! গাঁধিয়াছেন সেই পশ্বন্তী ( পরমার্থদর্শনকারিণী ) পরমেশ্বরীকে আমি 

অভিনবগ্প্ত বন্দন! করি। 

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্ধ্য পণ্ডিতপ্রবর অভিনবগুধ্ধ কতৃক উন্গীলিত 
সহৃদয়লোকলোচনে ধ্বনিসঙ্েতে দ্বিতীয় উদ্দ্যোত । 
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এইভাবে ব্যঙ্গ্যান্জুসারে ধ্বনির শপ্রভেদসমেত স্থক্প প্রদর্শন কর 

হইলে ব্যঞ্জকানুসারে তাহ! প্রকাশিত হইতেছে-_ 

অবিবক্ষিতবাচাধ্বনি এবং তাহার প্রভ্দেগুলি পদ ও 
বাক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। তদিতর অনুরণনরূপ- 
ব্যঙ্গযও তাহাই । ১ ॥ 

অনিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অত্যস্ততিরস্কৃতবাচ্যনামক প্রভেদে পদের 

মধ্য দিয়! ধ্বনির প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন মহধি ব্যাসের--এই 

সাতটি সম্পদের উদ্বোধক (€ সমিধ ) অথবা যেমন কালিদাসের-_ 
সপ সা দ্পা্পীপ্পিশাটিট শীট পপি বসরা পপি 

যিনি স্মরসংহারলীলানিপুণ শন্ত্রর দেহাদ্ধ সবলে অধিকার করিতেছেন 

সেই পরমেশ্বরীকে আমি স্মরণ কবি । 

অপর উদ্দ্যোতের সঙ্গে সঙ্গতি দেখাইবার জন্য বুত্তিকার বলিতেছেন--- 

এবমিত্যারদি। যদিও বাচ্য ব্যঞ্ককই বটে তথাপি ধ্বনির অবিবক্ষিতবাচ্যাদি- 

প্রভেদ নিরূপণ বাচ্যাছসারেই করা হইয়াছে । যদিও বল! হইয়াছে--“যত্রা্থঃ 
শব্বে-বা” ইত্যাদি (১1১৩) এবং তাহাতেই ব্যপ্তকত্বাঙ্গসারে প্রভেদনিরূপণ 

কখিত হইয়াছে তথাপি সেই বাচ্য অর্থ ব্যঞগ্করূপে বাঙ্গ্য হইতে বিভিন্নত। 
লাভ করে। বাচ্য অবিবক্ষিত হইয়া ব্যঞ্জক হয় এবং ব্যঙ্গের দ্বারা ন্ন্ধ'ত 

হয়। বিবক্ষিতীন্তপরবাচ্য অর্থাৎ যেখানে বাচ্য অন্যপররূপে বিবক্ষিত হুইয়া 
বাঙ্গ্যার্থ প্রবণতা লাভ করে। 

এইভাবে নিজেদের মধ্যে এবং অবান্তর প্রভেদসমন্থিত হইলে মূল ভেদদ্বয়ের 
যে ব্যপ্তকরূপ অর্থ পাওয়া যায় তাহা! ব্যঙ্গ্যের অন্থগামী হুইয়াই বিভিন্নত। 
লাভ করে। অতএব বলিতেছেন-ব্যঙ্গ্যমুখেনেতি । অধিকন্ত, যদিও 

অর্থ ব্যপক তথাপি ইহা ব্যঙ্গতার যোগাও হইয়া থাকে! কিন্ধ শব কখনও 
বাঙ্গা হইর্তে পারে ন1; তাহা ব্যপ্রকই । তাই বপ্িতেছেন-ব্যঞ্কমুখে- 

নেতি। অবিবক্ষিতারদ্দিকূপে বাচ্যের ঘষে ভেদ নিবূপিত হইয়াছে তাহার 

মধ্ো ব্যগতকত্ব ঘে একেবারেই নাই তাহ! নহে। পুন£-শবের ছবার। ইহাই 
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বলিতেছেন । ব্যপরকত্বমুখেও যে গ্রভেদনিরণয় একেবারে করা হয় নাই তাহা 

নহে; কিন্ত তাহা হইলেও এখন পুনরায় শুধু ব্যঞকত্বান্ছলারেই প্রকাশিত 
হইতেছে । তাই দাড়াইতেছে এই--পদ, বাকা, বর্ণ পদভাগ এবং 

মহাবাক্য-_বাঙ্গ্যার্থমুখপ্রেক্ষী না৷ হইলে ইহারা স্বরূপতঃ ব্যঞ্কের বিভিন্ন 
প্রকার । অর্থের ন্ায় ইহাদের কখনও ব্যঙ্গ্যতা সম্ভব হয় না। শুদ্ধ ব্যঞ্ক- 
ভাবে ইহাদের যে স্বর্পপ থাকে তদচুসারে ইহাদের প্রভেদ প্রকাশিত 

হইতেছে-_ইহাই তাৎপর্য । কেহ যে বলেন--“ব্ঙ্গ্যমুখে অর্থাৎ বস্ত, 
অলঙ্কার ও রম-_ইহার্দের মার্গ অন্ুসরণ করিয়।” তাহাকে এইভাবে প্রশ্ন 

করিতে হইবে--“এইরপ তিন প্রকারের প্রভেদ তে! কারিকাকার কবেন 

নাই, বৃত্তিকারই দেখাইয়াছেন। এখনও বৃত্তিকার যে প্রভেদ প্রকাশ 
করিতেছেন না তাহা নহে। ন্থুতরাৎ “ইহ1 কর! হইয়াছে" এবং “ইহ1 করা 

হইতেছে+--ইহাদের কর্তৃভেদ করার সঙ্গতি কোথায় 1” এইরূপ করিলে 
পুর্ব পুর্বব সকল রচনার সঙ্গতি পাওয়া! যাইবে না, যেহেতু অবিবক্ষিতবাচ্যাদির 

প্রকারভেদও দর্শিত হইয়াছে । স্থৃতরাং স্বীঘ পুজনীয় ও সমানগোত্রীয়দের 
সঙ্গে বিবাদ করিয়া লাভ কি? কারিকায় ষে ”-কারের প্রয়োগ কর! হইয়াছে 
তাছার উদ্দেশ্য এই যে যথাসংখ্য ব! ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করা! হইবে না। 

ক্কতরাং অবিবক্ষিতবাচোর ছুই প্রভেদ থাকিলেও তাহার প্রতোকটি পদ ও 

বাক্যেব প্রকাশকত্বের জন্ত ছুই রকমের হইবে । তরদ্দতিরিক্ত বিবক্ষিতবাচে)র 

সম্পকিত যে দ্বিতীয় প্রভেদ আছে বাহার নাম ক্রমগ্যোত্য বা সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য 
এবং তাহার যে সকল প্রকারভেদ আছে তাহাদেরও গণনা করিলে দেখা 

যাইবে যে প্রত্যেকটি ছুই প্রকারের । অন্থরণনরূপ _-অনুরণনের সহিত রূপ 

বা রূপপসাদৃশ্ যাহার । “রামায়ণ, মহাভারত প্রসৃতি লক্ষ্যবস্ততে দৃষ্ট হয়” 
(পৃঃ ১১)-ইহ1 যে পুর্বে বলা হইয়াছে “মহর্ষি-পদের দ্বারা তাহারই 

পুনরাকর্ষণ করা হইতেছে । “্বৃতি, ক্ষমা, দন্া, শৌচ, কারুণ্য, অনিষ্ঠুর বাক্, 

মিত্রের সঙ্গে সৌহ্বগ্চ-_-এই সাতটি লক্ষ্মীর উদ্বোধক (সমিধ)1” এখানে 
লমিধ'-শবের বাচ্য অর্থ একেবারে আচ্ছন্গ ( তিরস্কৃত) হইম্াছে। কারণ 
তাহার মৌলিক অর্থ একেবারেই লম্ভব হয় না । “সমিধ্-শব্দের দ্বারা বক্তার 
এই অভিপ্রাষই বাঙ্গ] অর্থরূপে গ্বনিত হইয়াছে ধে এই সাতটি বস্ত সহকারীর 
অপেক্ষা না কন্দিয়াই লক্ষ্মীকে উদ্বোধিত করিতে, সমর্থ। বদদিও নিঃশ্বাসান্ধ 
হইব আদর্শঃ --এই উদাহরণ হইতেই এই অর্থ লাভ কযা যাইতে 
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, প্ুমি সঙ্গিত ( সন্নন্ধ ) হইলে কে বিরহবিধুর! জায়াকে উপেক্ষা 
করিতে পারে?” অথবা! “যাহাদের আক্কৃতি সুন্দর (মধুর ) কিনা 
তাহাদের ভূষণ হয়?” এই লকল উদাহরণে--'সধিধঃ, সিদ্ধ ও 
মধুরাণাং এই তিনটি পর্দ ব্যঞ্জকরূপেই রচিভ হুইয়াছে। অর্থাস্তর- 
সংক্রমিত বাচ্য প্রভেদে এই পদপ্রকাশতার উদাহরণ, যেমন--“হে 
পরিয়ে, রামের পক্ষে নিজের জীবনই প্রিয় হইয়াছে ; সে প্রেমের 
সমুচিত কাজ করে নাই।” এখানে 'রামেণ' এই পদ্দের বাচ্য অর্থ 
সাহসসর্বস্বত্ব প্রভৃতি বাঙ্জা অর্থে সংক্রমিত হইয়াছে ; তাই ইহা 
ব্যঞ্জক। অথবা! যেমন-__্এইভাবেই জনসমাজজ তোমার কপোলের 
উপমান্বরূপ চন্দ্রমগুলের উল্লেখ করে; কিন্তু পারমার্থিক বিচারে দেখা 
যাইবে যে হতভাগ্য চন্দ্র চন্দ্রই ।” 

পারে তথাপি বু লক্ষ্যবস্ততে ইহা! লক্ষিত হয়, প্রসঙ্ক্রমে এই ব্যাপকতা 
দেখাইবার জন্ত অন্তান্ত উদাহরণ কথিত হুঈতেছে। এই স্থলে পুর্ববোক্ত 
নীতি অস্থসরণ করিয়া বাচা অর্থের আত্যস্তিক আচ্ছন্গতা যোজন করা 
যাইবে ; পু্রুক্তি করিস্বা লাভ কি? "সক্নদ্ধ'-পদ্ধের দ্বার৷ উদ্মোগশালিতা 
লক্ষিত হইতেছে, কারণ ইহার নিজের অর্থ এখানে অসম্ভব । ইহার দ্বার! 
নিকরুপত্ব, অগ্রতিবিধেয়ত্ব ও অবিবেকিতা_বক্তার এই সকল অভিপ্রেত 
অর্থ ধ্বনিত হইতেছে। এইক্পে '“মধুর'"শন্ব সর্ব বিষয়ে রঞ্গকত্ব 
এবং তৃপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা লক্ষিত করিয়া অতিশয়রূপে অভিলাষের 

ক্বিব্য় হওয়ায় এখানে আশ্চর্যের কিছুই নাই-_বক্তার এই অভিপ্রায় 
ধ্বনিত করিতেছে । তশ্তৈবেতি । অবিবক্ষিত বাচ্যের ষে দ্বিতীম্ প্রভেদ 
তাহার। “তোমার প্রত্যাখ্যানের জন্য ষে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল ক্ষুর 
রাক্ষল তাহার উপযুক্ত কাধ করিয়াছে; তুমি তাহা এমনভাবে সঙ্থ 
করিয়াছ যাহাতে কুলবধূ মস্তক উন্নত করিয়া ধারণ করিতে পারে $ 
তোমার আপদের সাক্ষী আমি যে এই ধন্গু বহন করিতেছি ইহা ব্যর্থ 1৮ 
রাক্ষসের ব্বভাবাস্থসারেই যে করের অর্থাৎ «আমার শাসন অনভিলজ্জনীয়” 
এই ধনে করিয়া! যে ছুযভিষান তজ্ছন্ক এবং সবেগে প্রত্যাখ্যাতে হওয়া 
যে কোথাক্ক এই শিক্ষশ্ছেদননামক কাধ্য তাহার চিত্তবৃদি খজুক্ছপ। 

ঞ 
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(তাঁহার . মনোভাব এই) মান্ত ব্যক্তি হইলেও কে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করিবে? ত ইতি__সেইফপ হইন্ধেও সে গণনার মধ্যে আসে নাই এমন 
যে তুমি, তোমার । তাহাও অর্থাৎ শিরশ্ছেনও ভূমি সেইরূপ অবিকৃত- 
ডাবে-নেত্র বিকশিত করিয়া প্রসন্মুর্খে উৎসব মনে” করিয়া সহ করিয়াছ 
স্বাহীতে (যথা) পামরপ্রা় হইলেও যে কেহ কুলবধৃপদবাচ্য (কুলজনঃ) 
হয়। উচ্চে শির ধারণ করে--এইরূপ করিলে আমি নিশ্চয়ই উপযুক্ত 
কুলবধূ হুইব। অথবা--শিরশ্ছেদন সময়ে তুমি বলিয়াছ, “শপ তোমার 

কাধ্য সমাপন কর।” এইভাবে তুমি তাহা সন করিয়াছ যাহাতে 
তোমার আদর্শ ধরিয়া অন্য কুলবধৃও নিত্যকাল উচ্চে শির ধারণ করিতে 

পারে। এইভাবে তুমি ও রাবণ নিজ নিজ কাধ্য সমুচিতন্রপে সমাধান 
করিয়াছ__ইহাই নি্পন্ন হইল। কিন্তু আমার সবই. অনুচিত কার্যে 
পর্যবসিত হইয়াছে । রাজ্য হইতে নির্বাসনাদিতে ধঙ্র ব্যবহারের কোন 
অবকাশ ছিল না; স্ত্রীর রক্ষপই তাহার একট ব্যাপার ছিল। সম্প্রতি 
বিপদাপর হইয়াও যে তুমি রক্ষিত হইতে পার নাই তাহাতে ধন্ছর সেই 
প্রয়োজনও নিক্ষল হইয়াছে । তগাপি আমি সেই ধন ধারণ করিয়া 
আছি। সুতরাং নিজের প্রাণরক্ষাই ইহার একমাত্র কাজ এইরূপ সম্ভাবনা 
দীড়াইয়াছে। ইহা! যুক্তিযুক্ত নহে। রামেণেতি--সমন্ত অবস্থায় সাহসের 
অঙ্ষুপ্নতা, সত্যসন্ধত্ব,র উচিতকারিত্বা্দি অভিব্যঞ্যমান ধর্মাস্তরে পরিণত 

'রামেণ-শষ | “আদি"-পদের দ্বারা কেহ কেহ যে এইকরপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন 

যে এখানে কাপুরুষাদি ধশ্শাস্তর গ্রহণ বুঝাইতেছে তাহা বাস্তবিক পক্ষে 

ঠিক নহে; কাপুরুষের পক্ষে এইক্প কার্যই উচিত। প্রিয় ইতি-_“প্রিয়ঃ 
ইহা শবমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । “প্রিয়-শবের মূল হইতেছে প্রেম 
যাহা ইহার নিমিত্ত; সেই প্রেম অনৌচিত্যের বারা কলঙ্কিত হুইয়াছে। 
রামের শোকের উদ্দীপন ও আলম্বনবিতভাবের সংযোগে ঘে করুণ রস তাহা 

শুটাকুতই হইয়াছে । 
এখেজ ইতি। এবমেবেতি-নিজের অন্ধত্বের . জন্ত। জন ইতি-- 
একমাজ লোকগ্রপিদ্ধ গতান্থগতিককে যে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্তা 

ইনটি-_অসাহধারণ গুণ সমূহের বারা যাহার বু মহার্থ হইয়াছে তাহার । 
| - পালা পনীনমিতি --অ্থলনক লাবশ্োর সর্বান্বকৃত ঘে মুখ, ঠাহার : মধ্যবর্তী, 

ও পরর্থানীতৃত খে. কপোর্তঝ, গাছার উপমার " জর্ত তদধিক উৎকৃষ্ট বন্বর 



'স্কৃতীয় উদ্দেযাত | সখ 

সেই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যগ্রভেদের বাক্যের 
দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ-_ 

“কাল কাহারও কাহারও পক্ষে বিষময় হইয়া, কাহারও কাহারও 
পক্ষে অমৃতময় হইয়া, কাহারও কাহারও পক্ষে বিষ ও অমৃতে মিশ্রিত 

হইয়া অতিবাহিত হয় ।” 

এই যে বাক্য ইহাতে “বিষ ও “অমৃত” শব্দ “দুঃখ ও সুখ অর্থে 

ংক্রমিত হইয়। প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাই ইহা অর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যের 

বাক্যের ঘারা প্রকাশনের উদাহরণ। বিবক্ষিতবাচ্যধবনির অন্ুরণনরূপ 
ব্ঙ্গ্য শব্দশক্তয্ৃত্তব নামক প্রভেদে পদের ছার প্রকাশনের উদাহরণ 
যেমন-- 

প্রয়োগ কর্তব্য । কিন্তু তাহা হইতে অতিশয় নিকৃষ্ট কলঙ্কচিহ্ের ছারা মলিনী- 
কৃত চন্দ্রমগ্ুল তাহার উপম। হিসাবে নির্দেশিত হুইয়াছে। এইবরূপে যদ্দিও 

জনসাধারণ গড্ডরিকাপ্রবাহপতিত হয় তাহ! হইলেও পরীক্ষকের৷ পরীক্ষা 

করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে বরাক: অর্থাৎ কৃপামাত্রভাজন যে বস্ত 
চন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা! চন্দ্রই অর্থাৎ ক্ষপ্িত্ব,র বিলাসশূত্যত্ব, মলিনত্ব প্রভৃতি 
অবাস্তরধর্ধে যে চন্দ্রশব সংক্রমিত হইয়াছে । এখানে যে প্রকারে ব্ঙ্গযঘর্শে 
সংক্রমিত হইয়াছে ঠিক সেইবপে পুর্ব পুর্ব উদ্দাহরণেও হইয়াছে এইন্ষপ 
বুঝিতে হইবে। পরে উল্লিখিত উদ্াহরণেও এইরূপ । এইভাবে প্রথম 
প্রকারের অর্থাৎ অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির ছুই প্রকারেরই পঞ্রপ্রকাশকত্বের 

এইরূপ উদাহরণ দেওয়ার পর বাক্যের দ্বার। প্রকাশকত্বের উদাহরণ দ্িতেছেন 

যা নিশেতি। বিবক্ষিত ইতি । বাচ্যার্থের দ্বারা থান: বল হইল তত্বার। 

কোন উপদেশাম্পদের প্রতি উপদেশ দান সিদ্ধ হয় ন।। বাত্রতে জাগরণ 

করিতে হইবে ও অন্য সময়ে রাত্রির মত থাকিতে হইবে--এইব্প 
কথা বলিয়া লাভ কি? স্থতরাৎ এই বাক্যের নিলের অর্থ সাধিত হওয়ায় 

ইহা সংযমীর লোকোত্তরতা লক্ষণের জন্য তবদৃষ্টিতে সচেতন 5 মিথ্যা- 

দৃষ্টিতে পরাব্দুখত্ব ধ্বনিত করিতেছে । “সর্ব-শবাথের অন্য কে!নও ভাবে 
উপপত্তি না হওয়ায় পুর্বেবক্র অর্থই আসিয়। পড়ে, হ। *প। যায় না) যেহেতু 
“দর্ধ-শাবার আপেক্ষিক অর্থ 9 এই স্থান অনায়শস কল্পন। কর। যায় । মকলেব 
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“যদি দৈব আমার মত *গু় (উড়ঃ ) ব্যক্তিকে প্রার্থীর বাঞ্ছা 
পুরণ করিবার জন্ স্ষ্ি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে পথি 
মধ্যে প্রসন্নজলবিশিষ্ট তড়াগ 'বা শীতল ( জড়) কৃপ করিয়া কেন স্থ্ঠি 
করা হয় নাই ?” | 

এই যেবাক্ষ্য ইহাতে “জড়-শব্দ খেদ প্রকাশনের জন্য বক্তার 

সঙ্জে সমানাধিকরণতা৷ লাভ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ; আবার কৃপের 
সঙ্গে ইহার সমানাধিকরণতা অস্গুরণনের দ্বারা নিজের শক্তি বলেই 
প্রতিপন্ন হুইতেছে। 

বিবক্ষিত বাচোর শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গোর বাক্যের 
দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন হর্যচরিতে সিংহনাদবাক্যে--“এই 
মহাপ্রলয় সমূপস্থিত হইলে ধরণীধারণের জন্য তুমি শেষ স্বরূপ ।৮ 

এই যে বাক্য ইহা শব্দশক্তিব অন্ুরণনরূপ অন্ত অর্থ স্পষ্টই 
প্রকাশিত করিতাছ । 

অর্থাৎ ব্রহ্ম। হইতে আরম্ভ করিয়। স্থাবর পর্য্যন্ত চতুর্দশ ভূবনের পক্ষে যাহা নিশা 

অর্থাৎ ভবদৃষ্টিব ব্যামোহজননকারী তাহা মধ্যে সংযমী জাগিয়া থাকেন__ 
এই অর্থ কেমন কবিষ। পাওয়া যাইবে? শুধু বিষয়বর্জন হইতেই সংষমী হয় না। 
( অথব1) সর্বিভূতের মোহিনী নিশায় জাগরণ করে। হ্তরাং ইহা! কেমন 
করিয়া হেয় হইবে? কিন্ত যে মিথ্যাদৃষ্টিতে সর্বভৃত জাগ্রত থাকে অর্থাৎ 

অতিশয় স্ুপ্রবুদ্ধ থাকে তাহ! তাহার রাত্িন্ব্ূপ এবং এখানে তিনি নিব্রিত 

থাকেন; রাত্রির যে কাধ্যকলাপ তাহাতে তিনি প্রবুদ্ধ হন না। অলৌকিক 
আচারে ব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তি এই ভাবেই দেখেন এবং বোঝেন। তাহার 

আন্তরিক ও বাহ্ চিত্তবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। অপর ব্যক্তি 

দেখিতেও পায় না, বুঝিতেও পারে না। অতএব প্রত্যেকেরই তত্বদৃষ্টি- 
সম্পর হওয়া উচিত--ইহাই তাৎপর্য । এইরূপে 'পশ্ততঃ ও 'মুনেঃ এই 
দুইটি অর্থ নিজের অর্থের মধ্যেই বিশ্রাস্তি লাভ কবিতে পারে না; বরং ব্যঙ্গ্য 
অর্থে বিশ্রাস্তি লাভ করে। দ্যৎ-তৎ”শবঘম়েরও স্বতন্ত্র অর্থ নাই। ন্থতরাং 
আখ্যাতের সাহাধ্যে পদসমূহ সথগ্রন্ভাবে ব্যঙ্গ বুঝাইতে পর্যবসিত হইতেছে । 

' ভাই বলিতেছেন --অন্েন হি বাক্যেনেতি। প্রতিপান্ততে অর্থাৎ ধ্বনিত 
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এই বিবক্ষিতবাচ্যধবনির যে গ্রভেদে কবিপ্রৌঢ়োক্তির সবার! ধ্বনির 
শরীর নিষ্পন্ন হয় তাহার পদের ঘ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন 

হরিবিজয়ে-_- ও 

“মধুমাসের শ্রীর আরস্তে ( মুখে ) আত্রমঞ্জরী কর্ণপুরের চ্ায় শোভা 

পাইল, বসস্তোশুসবের সমারোহ বিস্তীর্ণ হইল, নিবিড় মধুর আমোদ 
ব্যাপ্ত হইল 1 মধুমাসলক্্মী নিজের মুখকে সমর্পণ না করিলেও কামদেব 
তাহা গ্রহণ করিলেন |” 

এই যে বাক্য ইহাতে “অসমপ্সিত হইলেও মধুমাসলঙ্্মীর মুখ 
গৃহীত হহু |” এই অংশে 'অসমপিতমপি এই নবোঢাবস্থাবাচক পদ 

অর্থশক্তির দ্বার কামদেবের বলাশুকার প্রকাশ করিতেছে । 

হয। বিষমযিতঃ--বিষমযতা প্রাঞ্ধ। কেধাঞ্চিৎ-_নুকতিকাবী অথবা 
অতাস্ত অবিবেকীদের পক্ষে কাল অমৃতময় হইয়া অতিক্রীস্ত হব । কেযাঞ্চিৎ 

_-মিশঅকর্ম্মবিশিষ্ট বা বিবেকী-অবিবেকীদের পক্ষে বস ও অসুতময় | 

কেষামপি_যাহাব মুড অথবা যাহার? সমাধিস্থ হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে 
কাল বিষ ও অন্ত বিরহিত হইয়া অতিক্রম কবে। লাবণ্যাদি শব্দের 

হ্যার নিরূঢা লক্ষশীর দ্বারা “বিষাম্থত” পদ দুইটি দুংখ ও সুখের সাধনবূপে 

বর্তমান বহিয়াছে, যেমন নিম্ব-_বিষ, কপিখ--অনম্ৃত এইরূপ বলা হয়। 

এখানে দুঃখ ও স্থথেব যাহারা সাধন তাহারা সেই অর্থমাত্তে লিশ্রান্তিলাভ 
কবিতেছে না বরং নিজ নিজ ছুঃখ ওস্ুখে পর্যবসিত ভইতেছে। সেই 

ছুইটিব সাধন বূপ অর্থ ষে একেবাবেই বিবক্ষিত হয় নাই তাহা নক্কে, কারণ 
সাধনবহিত ছুঃখন্থখেব অস্তিত্বই নাই । তাই বলিতেছেন--সংক্রমিত 

বাচ্যাভ্যামিতি । কেষাঞ্চিং-এখানে বাচা অর্থ বিশেষ অর্থে সংক্রমিত 

হইয়াছে । অতিক্রমতীতি-_ইহা “হয়” এই ক্রিয়ামাভ্রে সংক্রমিত হইয়াছে। 

কাল ইতি--সকল প্রকারের কালে ইহার ব্যবহার হইভে পারে, এই ভাবে 

ইহ সংক্মিত হইয়াছে । বৃত্তিকার উপলক্ষণ করিবার জন্য শুধু বিষ..ও 
অস্বততের অর্থসংক্রমণ ব্যাখ্যা কবিধাছেন। তাই বলিভেছেন--ধাক্য ইতি। 
এই ভাবে কারিকার প্রথমার্ধে লক্ষিত চাব প্রকারের উদাভবণ দিয়া ছিতীয় 
বানিকাঞ্ধে স্বীকৃতি অন্য কয় প্রকারের উদদাঙ্করণ ক্রমান্বয়ে দিত্েচছন-- 

৮৬ ॥ 
শখ শা হরীএ 
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“সজ্জই মুরহিমাসো”--এই পূর্বেধোদাহৃত প্লোকে ইহাবই 
বাক্যের ছ্বাবা প্রকাশনেব পৃষ্টাপ্ত পাওয়া যায়। এইখানে 
“সজ্জিত করিতেছে ; কিন্তু অনঙ্গদেবকে অর্পগ কবিতেছে না” এই যে 
বাক্যার্থ যাহ! শুধু কবিপ্রৌঢোক্তিব দ্বাবা নিষ্পর় হইয়াছে তাহা 
কামোদ্মত্ততারূপ গীড়াদায়ক অবস্থাব স্থষ্টি কবে। 

যে অর্থশক্জযৃন্তব প্রভেদে ধ্বনি স্বতঃসম্ভবী তাহাব পদেব দ্বাবা 
প্রকাশিত হওয়াব দৃষ্টাস্ত-_ 

“হে বণিক্, আমবা হস্তিদস্ত ও ব্যান্রচর্দ কোথা হইতে পাইব ? 
আমাদেব গৃহে পুত্রবধূ যে তাহাব ছুর্ণকুন্তল মুখে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কবিষ়্া 
পরিক্রমণ কবিয়া বেভায়।” 

বিবক্ষিতাভিধেয়ন্ত ইত্যাদির বাবা । প্রাতৃমিতি__পুবণ কবিতে। ধনৈবিতি 
-_-বহুবচনেব সার্থকতা এই যেযাহা বাগ কবিতেছে তাহাব দ্বাব তাহাব 
আকাঙ্ষ! পুবণ কবিতে হয়। এই জন্য "অর্থা'-শবেব প্রযোগ। জনস্তেতি 
--জনসাধাবণের মধ্যে অধিকাংশই ধনার্থী হইয! থাকে , গুণেব দ্বারা উপ 
কারের প্রার্থী নহে । দৈবেনেতি-যাহাব বিরুদ্ধে অনুযোগ কবা যাষ ন!। 
অন্মীতি-_-অগ্ক কেহ অবশাই ৃষ্ট হইয়া থাকিবে, আমি নহি, ইহাই নির্ব্বেদ | 
প্রসন্ন অর্থাৎ লোকেব ব্যবছাবৌপষোগী জল ধাবণ কবে। কৃপোহথবেতি। 
যাহাব প্রতি লোকেব দৃষ্টি থাকে না। আত্মসমানাধিকরণতয়েতি । জ্ 

অর্থাৎ কিংকর্তবাবিমূঢ । কূপ জডবুদ্ধি, কাবণ' কাহার কি প্রার্থনা তাহাব 
বিচাব ইহার পক্ষে অসম্ভব । অতএব জড অর্থাৎ শীতল বা নির্ষ্েদসস্তাপশুষ্ । 
আবার জডঃ। শীতল জল থাকায় পবোপকারে সমর্থ। এই তৃতীস্ব অর্থে 
জন্য “জড'-শব্দে তটাকের অর্থের পুনরুক্তি হইয়াছে , উভয়েব মধ্যে পুনরুক্তি- 
মূলক সম্বধ্ধ রহিয়াছে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-__কৃপসমানাধিকরণতামিতি 1 
স্বশক্ত্যেতি--শবশক্তৃন্তবত্ধ যোজন! কবিতেছেন। মহাপ্রলগ্ন ইতি। মহস্ত 
-উৎসবের, চতুর্দিকে প্রলয় যাহার মধ্যে সেইন্ধপ শোককারণ সঞ্জাত হইলে 
ধরণীর-_রাজাভাবের ধারপায়-__আশ্বাসনের জন্ত তুমি শেষ অর্থাৎ 
অবশিষ্ট আছ । ইহার ্বারা সম্পূর্ণ বাক্যার্থে ইহাই ব্ঙ্গা অর্থাস্তর--কল্পান্তে 

'নিগগজ প্রত্ৃতিও বিলীন হইয়া যায় তাহাতে তৃমি এক! নাগরাজই কূপৃষ্ঠভার 
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. এখানে “লুলিতালকমুখী'--এই পদটি নিজরশক্তিবলে ব্যাধবধূর 
স্বাভাবিক দেহসজ্জাকে সুচিত করিয়া তণুসঙ্গে স্ুরতশক্তিকে শ্থচিত 
করিতেছে এবং তাহার পর ইহাও স্চিত করিতেছে যে তাহার ভর্ত 
সতত সম্ভোগের জন্য কৃশ হইতেছে । 

তাহারই বাক্/প্রকাশনের উদ্দাহরণ, যেমন-_- 
“যে সকল সপত্ৰীর1 মুক্তীফলের দ্বার! প্রসাধন রচন। করিয়াছিল 

ব্যাধপত্বী ময়ুবপুচ্ছ কর্ণে পুরিয়া সগব্ধে তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। 

এই বাক্যের দ্বারা শিখিপুচ্ছের কর্ণপূরপরিহিত কোন নবপরিণীত 
ব্যাধবধূর সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশিত হইতেছে । কারণ একাগ্রমনে 
তাহার সম্ভোগে অভিনিবেশ করার পর পতি শুধু ময়ূর বধ করিতে 
পারে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । পুর্বেবে সপত্বীদের সম্ভোগ 
করিবার সময় সেই ব্যাধই হস্ভী বধ করিতে সমর্থ ছিল। তাহা 

হইতে যে সকল মুক্তাকল পাওয়া যাইত তত্দবার! অন্ত বধূর! যে প্রসাধন 
রচনা করিয়াছে তাহা তাহাদের হ্র্ভাগ্যের আতিশব্যই খ্যাপন 
করিতেছে । 

বহন করিতে সমর্থ হও। চুতান্কুরাবতংসং ইত্যার্দি-_যেখানে মহার্থ উৎসব 
বিস্তারের দ্বারা মনোহর দেবের অর্থাৎ মন্থের আমোদ বা চমৎকারের 

সষ্টি হয় তাহা। এখানে “মহার্থ শব্ধ পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে কারণ 
প্রাকতে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই] ছণ--উৎসব। মুখং-প্রারস্ত অথব। 
বন্জ,।॥ বসম্তের আরস্তে চিত্ত কামের দ্বারা আক্রান্ত হম--এই সমগ্র অর্থ 

কবিপ্রৌঢ়োক্তির দ্বার! অর্থাস্তরের ব্যঞ্ককরূপে সম্পাদিত হইল । *প্রৌড়োক্তি- 
মাত্রনিষ্পন্নশরীর ও আপনা হইতেই যাহা! সম্ভৃত” (২।২৫)--এই যাহা বল। 
হুইল ইহার দ্বারাই পুর্বকের এই কারিকার উদাহরণ দেওয়া হইয়া! থাকিবে এই 
অভিপ্রায়ে কবিকল্পিতবক্তার প্রৌঢোজিনিস্পন্লশরীর অর্থশক্ত.ত্তবধ্বনির পদ 
ও বাক্যের দ্বার! প্রকাশের উদাহরণ দেওয়া হইল না। সেইখানে পদ- 
প্রকাশতার উদ্াহরণ,--যেষন--“ইহা সত্য বটে যে কাব্যবিষয়সমূহ মনোরম, 
ধনৈশ্বধ্য যে মনোরম তাহাঁও সত্য, কিন্ত মাছ্ষের জীবনই মদোন্বত্ত রমণীর 
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প্রশ্থ হইতে পারে, পুবের্ধ বল! হহুয়াছে যে ধ্বান কাব্যেরহ বোশঙ্টা 
তবে ফেমন করিয়া তাহা পদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবে ? কাব্যের 
খিশিষ্উ লক্ষণ এই যে তাহা বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দসন্দর্ভবিশেষ। যদি 

ইছ৷ পদের ছারা প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সেই ভাবটি উপপন্ন হয়না ; 
যেহেতু পদসমূহ (অর্থের) ম্মারক, তাহাদের বাচকশক্তি নাই। তহুত্তরে 
বল! হইয়াছে-_যদ্দি বাচকত্বকে ধ্বনিব্যবহাবেব প্রযোজক বলিয়া মনে 
কর! যায়, তাছা হইলে এই দোষ হইবে। কিন্তু এইরূপ হয় না। 

কারণ বাচক ব্যঞ্জকরপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, প্রযোজক হিসাবে নহে। 
'অপিচ, শরীরের সৌন্দর্যবিষয়ক প্রতীতি যেমন অবয়বসংস্থানসঙ্গে 
ওতঃশ্রোতঃ ভাবে সম্পর্িত সমগ্রের ঘ্বাবা সাধিত হয়, সেইরূপ 

কাব্যেরও। কিন্তু শরীর সম্পর্কেও অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বাবা চারুত্ব 

কোন বিশেষ অঙ্গে পরিকল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যঞ্জকত্বমার্গে পদের 
সম্পর্কে ধ্বনির প্রয়োগ হইলে বিরোধিতা হয় না । 

আপাকক্ষেপণের মত চঞ্চল।” এখানে কবি যেবক্তাকে বিরাগীরূপে কল্পনা 

করিয়াছেন ভাহার প্রৌচোক্তিব হাব! 'জীবিত'-শব্ষ অর্থশক্তির দ্বাবা ইহ 

ধ্বনিত করিতেছে-_এইনকল বাসনা ও বিভূতি নিজের জীবনে উপযোগী 
মাত্র। জীবনের অভাবে তাহার! নাই বলিয়াই মনে কবিতে হয়; সেই 
'্ীধন প্রাণধাবণরূপী এবং প্রাণে ধর্মই চঞ্চলতা। তাই জীবনেবই আস্ছ। 
নাই, সৃতয়াঁং হীন সাংসারিক বিষয়ের দোষোদেবাধণ করিয়া ভর্জনতা! 
দেখাইয়া লাভ কি? যদি তিরস্কাব করিতে হয় তবে নিজের জীবনকেই কবিতে 
হয় $ তাহাও স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া অপরাধী নহে। এইভাবে গাঢ 
বৈরাগ্য প্রকাশিত হইতেছে । বাক্যগ্কাশতাব দৃষ্টান্ত “শিখবিণি ক” 
ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। পরিসন্কএ__বিভ্রমেব সহিত ইতস্ততঃ ঘুরিয় 
বেড়াইতেছে। এই গ্লোকে 'লুলিতা? এই শবেব স্বরূপে দ্বাবাই ইহার বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ পাধ এবং ধনোম্নাদের জন্য হগ্ডিস্তাদি কাভিয়া আনার সম্ভাব্যত' 

প্রকাশিত হয়। সমগ্র বাকফোর ছ্বারা এইটুকু বুঝিতে কোন বাধা হয় না। 

লিছিপিচ্ছেতি। পুর্চেই এই গাথার যোজনা কবা হইয়াছে। নবিতি 
সমগ্র কাবাই ধ্বনি এইক্কপ পক্ষ অবলম্বন কবিলে এই যুক্তি প্রযোজ্য 
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'ঞাগতিকটু পদে অভিব্যক্ত অনভিপ্রেত অর্থের স্মারক শবের শ্রুতি 

যেমন দোষ আনয়ন করে, তেমন যাহা অভীন্সিত তাহার স্মৃতি গুণের 
স্থ্ী করে। সেইজন্য যদিও পদসমূহ স্মারকমাত্র, তব ধ্বনি শুধু পদের 
দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং তাহার সকল প্রভেদেই সৌন্দর্য্য আছে। 
বিচিত্র শোভাশালী একটি অলঙ্কারের দ্বারাই যেমন কামিনী দীন্তিলাভ 
করে সেইরূপ পদপ্রকাশিত ধ্বনির ঘার! সুুকবির বাণী উজ্জ্বলতা লাভ 
করে।” 

এই সংগ্রহ গ্লোকসমূহ সন্নিবিষ্ট হইল। 

ঘাহাকে অলক্ষ্যক্রমব ক্গ্যধ্বনি বল! হয়, তাহা যেমন বর্ণ, 
পদ, বাক্য ও সংঘটনায় প্রকাশ পায় সেইরূপ প্রবন্ধেও প্রকাশ 
পায়। ২॥ 

তগ্ভাবশ্চেতি। কাব্যবিশেষত্ব । পদের বাচকত্ব নাই ইহা যে বল হইয়াছে 
ইহা! পদের অপ্রকাশতা প্রমাণে সাধক হেতু নহে; প্রথমে ছল করিয়া সম্পূর্ণ 
অভিপ্রায় বাক্ত না করিয়াই ইহ! দ্রেখাইতেছেন- স্যাদেষ দোষ ইতি। এই 
ভাবে ছল করিয়। দেখাইয়া পারমাধিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াও এই আপত্তি 
পরিহার করিতেছেন-_কিং চেতি। যদ্দি অপরে ধলেন-ধ্বনিপ্রকাশকত্বের 

অভাব প্রমাণ কবিবার জন্য পদের অবাচকত্বকে আমি হেতু করি নাই। আমি 
বলিয়াছি যে কাব্যবিশেষই ধ্বনি। যে বাক্যে আকাঙ্ষা থাকে না এবং যাহ 
অর্থের প্রতিপত্তি করে তাহ! কাব্য, পদ তাহা! নহে। তছুশ্তবে আমর] বলি-_ 

ইহা সত্যই বটে ; তথাপি শুধু পদ ধ্বনি নছে ইহা আমরা! বলিয়াছি। সমূদরায়ই 
ধবনি , কিন্তু ধ্বনি পদের দ্বার! প্রকাশিত হয়; “প্রকাশ'-পদের ছার! ইহা বলা 

হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাক্যে পদের যদি সেইবপ গ্রকাশ-সামর্থ্য 
থাকে, তাহ! হইলে কি করিয়া কাব্যের প্রতীতি অখণ্ড হইবে? এই আশঙ্কা 
করিয়া বলিতেছেন-__কাব্যানামিতি | পুর্বে বিচার করিবার সময় বিভাগের 
উপদেশ প্রসঙ্গে ইহা! বলাই হইয়াছে। প্রশ্ন হইবে বাক্যের অংশম্বরূপ যে পদ 

তাহাতে সেই চাকুত্বগ্রতীতি কেমন করিয়া আরোপ করা যাইবে? পদসমূহ 
তো! স্মারফ মান্। কিন্ত তাহা হইতে কি প্রমাণ হয়? মনোহারী বাঙ্গা 
অর্থের স্মার়কতার অন্তই ঢাকুত্বপ্রতীতির কারণ হয় ইহ! কে বারণ করিতে 
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সেইখানে বের ব্যঞ্জকত্ব অসম্ভব, কারণ বর্ণের কোন অর্থ নাই-__ 
এইরূপ আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-_ 
শ,ষরেফ সংযোগ ন্কোর--শুঙ্গারে ইহাদের বন্থুল প্রয়োগ 
রসপরিপন্থী হয়। কারণ তাহার দ্বারা বর্ণনযুহ রস হইতে 
বিচ্যুত হয়। ৩! 

তাহারাই ঘখন বীভৎসাদিরসে সন্নিবেশিত হয় তখন তাহার! 
রসকে দীপ্তই করে, কারণ তাহার দ্বার! রসদার৷ ক্ষরিত হয়। ৪1 

এই ছইটি প্লোকের দ্বারা অন্বয়শ্ব্যতিরেকের সাহায্যে বর্ণসমূহের 
ঘ্োতকত্ব দেখান হইল। 

পারে? শ্রুতিদুষ্ট পেলবাদি পদ অসভ্য পেলাদি অর্থের বাচক নহে, স্মারক 
এবং সেইজদ্ভই চারুস্বূপ কাব্য শ্রুতিহুষ্ট হয়। সেই শ্রুতিদুষ্টত্বও অন্বয়্ 
ব্যতিরেক যোগে অংশে ব্যবস্থাপিত হয়। এইখানেও সেইরূপ । তাই 
বলিতেছেন-_অনিষ্টন্যেতি । অর্থাৎ অনিষ্টার্থক স্মারকের | ছুষ্টতামিতি__ 

অচাক্তত্ব। গুণমিতি-চাকুত্ব। এইভাবে তিনটি পদের ছারা দৃষ্টাস্তের কথা 
বলিয়া চতুর্থ পাদে দৃষ্টাস্তের মূল বিষয়ক অর্থ বলা হইয়াছে । এখন উপসংহার 
করিতেছেন-_পদানামিতি । যেহেতু ম্মারকমাত্র হইলেও তাহা হইতে ইষ্ট 
বন্তর স্থতি হয় এবং তাহাই চারুত্ব আনয়ন করে সেইজন্য সকল প্রকারে 
নিরূপিত ধরনি পদে প্রকাশিত হয় এবং পদমাত্রে অবভাসিত হইলেও 
তাহার চারুত্ব আছে-_-এইকূপে বিরোধের সামঞ্কশ্ত করা! হইল। কাকচক্ষুর 

স্তায় “অপি'-শব উভম্নত্র (প্মারকত্বেহপি, পদমান্ত্রাবভাসিনোহপি ) যোজন। 

করিতে হইবে। পদ কোথায় চাকুত্বপ্রতীতির কারণ হইবে এবং কোথায় 
হইবে না তাহা দেখাইতেছেন-_বিচ্ছিত্ীতি। ১॥ 

এইভাবে কারিকার ব্যাখ্য। করিয়! তন্মধ্যে যে অলক্ষাক্রমব্যঙ্গাধ্বনিকে গ্রহণ 
কর! হয় নাই তাহাকে বিস্তারিত করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন-_ব্তিতি। 
তু'-শৰ পুর্বব প্রভেদ হইতে ইহার বৈশিষ্ট্যের স্যোতন! করিতেছে । বর্ণের 
সম্মিলনে পদের হৃষ্টি, তাহাদের সশ্মিলনে বাক্য । সংঘটন1 পদগত এবং ধাক্য-! 

গতও। সংঘটিত বাক্য সমুদায় লইয়! প্রবন্ধ-_-ইহ! বুঝাইবার অভিপ্রায় বর্ণাদিয় 
যখাক্ষমে উল্লেখ করা হইয়াছে। “আদি-পদের ছ্বারা পদের ( অনর্থক ) 
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পদের মধ্যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধবনির প্রকাশের উদাহরণ, যেমন--- 
“হে প্রেয়সি, তুমি উত্কম্পিত হইয়াছিলে, ভয়ে তোমার বসনাঞ্চল 
স্থলিত হইয়াছিল, তোমার সেই কাতর লে।6ন ছুইটি প্রতি দেবে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলে ; ক্রুর অগ্নি বিচার না করিয়া তোমাকে দথ 

করিয়াছিল ; ধুমের দ্বারা আমার দৃষ্টি নষ্ট হইয়৷ গিয়াছিল বলিয় 
আমি তোমাকে দেখিতে পাই নাই ।” 

এই যে শ্লোক ইহার মধ্যে তে'পদ সদয় ব্যক্তিদের কাছে 
রসময়রূপে প্রতিভাত হয় । 

অংশবিশেষ অথবা! সম্পূর্ণ যুগ্মপদ্কে বুঝাইতেছে। সপ্তমী বিভক্তিব দ্বারা নিমিত্তত্থ 
কথিত হইয়াছে । দীপ্যতে-_অবভাপিত হুয়। সকস কাবাই অবভানিত হয়; 
তাই পুর্ববৎ এখানেও ধ্বনি কাবোর বিশেবত্ব এই মতই সমধ্তি হইয়াছে । ২॥ 

ভূয়ঃসেতি। প্রত্যেকটির সঙ্গে এই পদের যোগ আছে। এইরূপ 
“কারের বাহুল্য প্রভৃতি এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। রে 

প্রধান সংযোগ বলিতে বুঝিতে হইবে ক, হর ইত্যাদি। বিরোধিন ইতি 
পরুষবৃত্তি শৃঙ্গারের বিরোধিনী | যেহেতু সেইসকল বর্ণ বুল পরিমাণে প্রযুক্ত 
হইলে রসশ্রাবী হয় না। (অথবা) তদ্দণার] অর্থাৎ শৃঙ্গারের বিরোধিতার দ্বার। 
শ, ষ প্রভৃতি বর্ণ শৃঙ্গাররস হইতে চ্যুত হয়, তাহাকে ব্যক্ত করে না। এইভাবে 
নিষেধধুখেও ব্যাখ্যা করা হইল। এখন অন্বম্-সংযোগে ব্যাখ্যা করিতেছেন-_ 
ত এব ত্বিতি। 'শি*প্রভৃতি। তমিতি--বীভৎসাদি রস। দীপয়স্তি-- 

স্যোতন৷ করে। কারিকাঘয়ের তাৎপর্ধ্য বলিতেছেন-_ক্লোক দ্বয়েনেতি। “ঙ্লোকা- 

ভ্যাম বলিলে অন্বয় ও বাতিরেককে যথাক্রমে গ্রহণ কর] হইত; তাই 'ক্লোকা- 
ভ্যাম্ বলা হইল না। পূর্ববন্লোকে ব্যতিরেকী সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, 
দ্বিতীয়ঙ্লোকে অন্বম্ীসন্বদ্ধের কথা বল। হইয়াছে। ধিনি সুকবি হওয়ার অভিলাষ 
করেন তিনি এই শৃঙ্গার লক্ষণযুক্ত বিষয়ে শ, ষ প্রভৃতির প্রয়োগ করিবেন 
না1। উপদেশের এই উদ্দেশ্ট রহিয়াছে বলিয়! কারিকাকার পুর্ব ব্যতিরেকী 

দৃষ্টান্ডের কথ! বলিয়াছেন। একেবারে ষে প্রম্মোগ কর হইবে না ভা] নষ্কে ; 
বীভৎসাদ্দিতে করা যাইবে--এইজন্ত পরে অন্বয়মূখে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । 
অন্বয়ের পর ব্যরক্তিরেক-__-এই অভিপ্রায় অন্ুলরণ করার উদ্দেশ্বে বৃত্তিকার 
অথকমুথে ব্যাখ্যাই পুর্বে গ্রহণ করিয়াছেন । তাহা হইলে কথাটা দাড়াইল 

২ শশা পপন্পশাসশাপা দাশ শশী 



+৮৮ ধন্তালোক্ক 
পদের অবয়বের দ্বার গ্যোতনের উদাহরণ, ঘেমন--- 
“গুরুজ্কনব্যক্তিদের কাছে লজ্জার জন্য সে নতমুখী হইয়৷ বসিয়া- 

ছিল। ভ্তনকুস্তদ্ধয়ের উত্কম্পসমন্থিত শোক হৃদয়ে নিগৃহীত করিয়া 
'সে অশ্রুত্যাগ করিয়া আমার প্রতি চকিতহরিণীর মত মনোহারী 
নয়নের দৃষ্টি বুলপরিমাণে (ত্রিভাগ ) আসক্ত করিয়া কি বলে 
নাই, “তুমি থাকিয়। যাওঃ ? 

এখানে "ত্রিভাগ? শব্দ । 

বাক্যরূপ অলক্ষ্যব্রমবাঙ্গ্যধবনি ছুই প্রকারের হইতে পারে এইরূপ 

সিদ্ধান্ত কর! যায়স-বিশুদ্ধ এবং অলঙ্কারের সহিত সন্মিশ্র ৷ 
সেইখানে “বিশুদ্ধ প্রকারের উদাহরণ, যেমন রামাভূযদয়ে “কৃতক- 

কুপিতৈঃ” ইত্যাদি শ্লোক। এই যে বাক্য ইহা পরিপুষ্টিপ্রাপ্ত 
পরম্পরান্রাগ প্রদর্শন কবিয়া অতি চমণ্কার রসতত্ব প্রকাশ 

করিতেছে । 

এই-যদ্িও বসাস্বাদব্যাপাবে বিভাব, অন্থভাব ও ব্যভিচারীর প্রতীতির 
এশ্বধধ্যই কারণভূত তথাপি বিশিষ্ট শ্রতিকর পব্েব দ্বারা অগিত হুইয়াই 
বিভাবাদি সেইবপ হষ অর্থাৎ রসে পবিণত হয়। ইহ। স্বসংবিৎলিদ্ধই। 
বর্ণের শ্রবণসময়ে যে অর্থ উপলক্ষিত হয় তাহার অপেক্ষা না করিষাই ইহ! 
একমাত্র কর্ণের বা গ্রাহ হইয়1 সহ, পরুষস্বরূপযুক্ত হয়, ইহাই বর্ণাদির 
্বভাব। স্ৃতরাং বর্ণাদিব এই স্বভাবও রসাস্বাদকাধ্যে সহকারীই । এই 
সহকাবিতা বুঝাইবাব জন্যই “বর্ণপদাপিষু'তে নিমিত্তে সপ্তমী করা হইয়াছে । 
বর্ণের ছারা রসাভিব্যক্তি হয় না, বিভাবাদির সংযোগ হইতেই বসনিম্পত্তি 
হয় ইহ! বহুবার বল! হইয়াছে । শুধু কর্ণের দ্বারা গ্রাহথ হইলেও বর্ণের ষে 
স্বভাব তাহ! রসনিস্পন্তিতে সহকারী হয়, ইহাই তাহার ব্যাপার যেমন 
পদহীন গীতধ্বনি অথব। যেমন বন্ুবাগ্ভনিয়মিত বিভিন্নজাতীয় জা্দি অন্থকরণ- 
এব রসশিস্পত্তিতে সহক।রী হয় এইখানেও সেইরূপ। পদে চেতি--পদ 

হইলে। তাহার দ্বার বিভাবাদি হইতে রসের প্রতীতি হয়। সেই 
বিভাবাদি মধন কোন বিশিউ পদের দ্বারা অগিত হইয়া রসচমৎ্কারের বিধান 
করে তখন এই মহিমা! পদেরই মহিমা ধলিয়। অধিতত হয়সইছাই জারার্থঃ 
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' অগ্ঠ অলঙ্কারের দ্বার! সম্মিশ্রণের উদাহরণ, যেমন-_প্মরনবনদী- 
পূরেনোঢাঃ” ইত্যাদি প্লোক। যে ব্যঞ্জকের লক্ষণের কথা বলা 
হইয়াছে রূপক অলঙ্কার এইখানে তাহার অনুগামী হইয়া রসকে 

' প্রসাধিত করিয়াছে বলিয়া রস অতিশয়িত অভিব্যক্তি পাইতেছে। 
অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধবনি সংঘটনার প্রতিভাত হয়--ইহা বলা 

হইয়াছে। সেইখানে সংঘটনার স্বরূপ এইভার্বে নিরূপণ কর! 
হইতেছে-_ 

সংঘটনা *তো-মর বলিয়া কথিত হইয়াছে যেখানে 
সমান নাই, যেখানে মধ্যমরকমেব সমান ভূষণ হইয়াছে এবং 
যেখানে দীর্ঘ সমাস আছে। ৫॥ 

অন্তর হীতি। বাসবদত্তার দাহনের কথা শ্রবণ করায় বংস্্রী্দের হদয়ে 
শোক গভীরভাবে প্রবুদ্ধ হইলে তাহার এই বিলাপোক্তি। ইষজনের 

বিয়োগ হইতে উখিত এই শোক। যে ভ্রক্ষেপকটাক্ষা্দি পুর্বে রতি- 
বিভাবতা লাভ করিষাছিল তাহারা এখন অত্যন্ভভাবে বিনষ্ট হইয়া স্বিতি- 

গোচব হইয়াছে । এখন তাহার1 করুণরস উদ্দীপিত করিতেছে, কারণ 
করুণবসের প্রাণ হইতেছে এই যে ভাহাতে অবলম্বনের বিযোগ হয। তে 
লোচনে ইতি-_-“তৎ্শব্ধ তাহার লোচনগত, স্বসংবেছ্য, অনির্ব্বচনীষ অনন্ত 

গুণাবলীর স্মরণ গ্োতিত করিয়াছে এবং রসের অসাধারণ নিমিত্ততা প্রাণ্ত 
হইয়াছে । তাই কেহ ধে “যৎঃ-শব্দের কথা বলিয়াছেন ও পরিহার করিয়াছেন 

তাহা মিখ্যাই। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ধ হইতে পারে- প্রক্রান্ত ( আরন্ধ ) বপ্তর 
পরামর্শক “তৎ+শব্দের এতটা! সামর্থ্য কেমন করিয়া হইতে পারে? উত্তব 

এই এখানে রসাবিষ্ট বক্তা বা প্রতিপত্তা পরামর্শক। এই প্রস্ঙ্গের উাপন 
ও পরিহার -উভভয়তঃ পর্ববপক্ষ উঠিবার পুর্ধেই পবাহত হইয়া গেল। যেখানে 
অন্দ্দিষ্যমান ধর্মান্তরের সঙ্গে সংযোগের যোগ্যতা এবং নিজের ধর্দের সঙ্গে 

উপযোগিত! 'যৎ-শব্দের দ্বারা বলা হয় সেইখানে বুদ্ধিতে স্থিত অন্য ধন্দেব 
সঙ্গে সযোগ “তৎ"-শবের তারা বোঝান হয় । যেখানে বলা হয়-_' 'হ্-্শব 

ও “তৎ*-শবের সম্বন্ধ নিত্য” সেইখানে “ত'-শব্ পুর্বপ্রক্রাপ্তের পরামর্শক । 

“সেই ঘট” প্রভৃতি বাক্যে যেখানে 'তৎ-শধ্ধ নিমিত্তের দ্বারা আনীত শ্বরণৃ 
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বিশেষকে স্ুচিত করে সেইখানে পরামর্শকত্বের কথা কোথায় থাকে? 
্বতরাং পণ্ডিভম্মন্য অলীক পরামর্শবাদীদের সঙ্গে আর বিবাদ করিয়া লাভ 
নাই। উৎকম্পিনী ইত্যাদির ছ্বার1 তাহার ভয়ের অন্গভাবের উৎপ্রেক্ষা কর। 
হইয়াছে । আমি প্রতিকারের বাবস্থা করি নাই; তাই শোকাবেশের উদ্দীপন 
বিভাব। তে ইতি-_নয়নযুগল সাতিশয় বিভ্রমশালী হইলেও শোকবিধুর | 
তাই তিনি ভয়্াতিশষ্যে লক্ষ্াহীনভাবে “কোনদিকে যাই” “কে ত্রাণ করিবে” 
“কোথায় আর্ধ্যপুত্র” এই মনে করিয়া ইতন্ততঃ নযন নিক্ষেপ করিতেছেন। 
সেই নয়ন ছুইটির এই অবস্থা, কাজেই প্রবল শোকের উদ্দীপন হইতেছে । 
ক্রুরেণেতি । তাহার ইহাই স্বভাব । কি করিবে? তথাপি ইহা মানিতে হইবে 
থে ধূমের দ্বারা অন্ধীকৃত হুইয়াই ; জানিয়! শুনিয়া এইরূপ কাধ্য করি নাই 
_ ইহাই সম্ভাবিত করিতেছেন। তীয় সৌন্দর্য এইবপ স্থতির বিষয় 

হইয়া সাতিশয় শোকাঁবেশের বিভাব হইয়াছে । তে--এই শব্দ প্রধানভাবে 
থাকিলে এই সমগ্র অর্থ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হয়। এইভাবে সেই সেই স্থলে 
ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ব্রিভাগ শব ইতি । গুরুজনদিগকে অবহেলা করিয্াও 

সে আমাকে যে কোন প্রকারে দেখিয়া! লইয়াছিল ; তাহার দৃষ্টি অভিলাষ, 
ক্রোধ, দৈন্য ও গর্বে মস্থর। পরস্পরের প্রতি আস্থা প্রকাশ বিপ্রলস্তশৃঙ্গার- 
রসের প্রাণ; এই স্বতির দ্বারা *ত্রিভাগ'-শব্দেব সন্গিধিতে প্রবাসবিগ্রলস্ত 
শৃঙ্জাররসের উদ্দীপন ক্ফট হইয়। প্রকাশ পাইতেছে। বাকরূপশ্চেতি ৷ 

প্রথম! বিভক্তির ছার! যে বাক্য ও ধ্বনির অভেদসম্বন্ধ বুধান হইয়াছে ভাহার 
অভিপ্রায় এই---বর্ণ, পদ ও তাহাদের অংশ থাকিলেই অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গাধ্বনি 

প্রকাশমান হইলেও তাহ সমগ্রবাক্যে ব্যাপ্ত -হইয়াই প্রকাশিত হয়, কারণ 
বিভাবাদির সংযোগই তাহার প্রাথ। স্থতরাৎ (রসাস্বাদের ) নিমিত্তমাত্র ; 
অলক্ষ্যক্রমব্যজধ্বনিতে বাক্য বর্ণাদির মত শুধু নিমিত্ত হইয়া কেবল উপকরণ 

হয় না; কিন্ধ তাহার মধ্যে সমগ্র বিভাবাদির প্রতিপত্তির ব্যাপার আছে 

বলিয়া তাহ! রসময় হইয়াই অবভাসিত হয়। এইজন্য কারিকার "বাক্যে? এই 

সপ্তমী নিমিতমাত্র বুঝাইতেছে না, বরং এই বিষয়ই বুঝাইতেছে যে অন্তর 
এইক্বপ সম্ভব হয় ন!। শুদ্ধ ইতি-্মকোনরূগ অর্থালঙ্কারের সঙ্গে সশ্মিশ্িত নহে । 
“ছে পরিয়ে, যাহার €প্রমের জন্ত মাতাকর্তৃক সন্সেহে সেই মেইভাবে নিবারিত 
হইয়াও তুমি কপট রোষ করিয়া, বাশ্পাশ্র মোচন করিয়া দীনভাবে তাকাইয়া 
বনে গধ্যস্ত গিয়াছিলে তোমার পেই প্রিয় কিনহদয় রাম তোমায় অভাব 
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বংঘটনার সেই সংজ্ঞার সমর্থন করিয়া ইহা বলা হইতেছে -__ 
তাহ! মাধূর্ধ্যাদি গুণদযুহকে আশ্রয় করিয়া! থাকে এবং 

রসগুলিকে প্রকাশ করে। ৃ 
তাহা অর্থাত সংঘটন গুগনমূহকে আশ্রয় করিরা বস গুলিকে প্রকাশ 

করে। এখানে ভাগ করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে গুণসমূহ 
ও সংঘটনা-_ইহার! কি একই পদার্থ না পৃথক । যঙ্দি ইহাদের মধ্যে 
পার্থক্যই থাকে তাহা হইলেও দুই প্রকারের ব্যবস্থা হইতে পারে-_ 
গ্রণকে আশ্রয় করিয়া! সংঘটনা থাকিতে পারে অথবা সংঘটনাকে 
আশ্রয় করিয়া গুণগুলি থাকিতে পারে। ইহারা যখন একই হয় 
এবং যদি সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণ থাকে তাহা হইলে যে গুণ 
সমূহ সংঘটনার সঙ্গে একাত্মভূত অথবা তাহার আধেয় তাহাদিগকে 
আশ্রয় করিয়৷ থাকিয়া সে রসার্দি প্রকাশ করে ইহাই অর্থ। ইহারা 

সত্বেও নবমেঘশ্তামল দিকৃসমূহ দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে ।” এখানে 
তথ! অর্থ সেই সেই প্রকারে মাতা কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়াও অন্গরাগ প্রাবলোর 
জন্ত তুমি গুরুজনের বচনও অগ্রাহ্থ করিয়াছ। প্রিদ্বে, প্রিয় ইতি-_-এই 
শববন্বয়ের দ্বারা রতিভাব কথিত হইয়াছে, যে রৃতিভাবের মধ্যে নায়কনায়িকার 
মনে এইরূপ অনুভূতি হয় থে একের জীবন অপরের সর্বস্ব 

নবজলধর ইতি--এই পদের দ্বারা বোঝান হইতেছে ষে ইহার পুর্বে বর্ধার 
মেঘ অবলোকনের ছুঃখ অন্থভৃত হয় নাই। তাই বিপ্রল্শৃঙ্গারের 
উদ্দীপনবিভাবত্ব কথিত হইয়াছে । জীবতি এব ইতি--'এব-কারের দ্বারা 
অপরের প্রতি অপেক্ষার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার উদ্দেস্ট করুণরমের 
সম্ভাবনার নিরাকরণ। সর্ধত এবেতি--এখানে কোন একটি পদ অতিশয় 
রসাভিব্যক্তির হেতু হয় নাই। রসতত্বমিতি-_বিপ্রলস্তশৃঙ্গারাত্মকত্ব । কাম- 
বৃত্তিই নববেশশালী নদীপ্রবাহ £ সেই প্রবাহের দ্বারা পরম্পরের সান্নিধ্যে 
আনীত আবার গুরুজনরূপ সেতুর দ্বারা নিরুদ্ধ প্রণয়ী ও প্রণস্থিনী যদিও 
মনোবাসনা অপূর্ণ রাখিয়া অবস্থান করিতেছিল তবু তাহারা চিত্রাপিতের 

স্তায় পরস্পরের প্রতি উদ্মুখ হুইয়া নয়ননলিনী জালের দ্বারা আনীত রস 
পান করিতেছে । রূপকেণেতি। প্মরই নবনদীপ্রবাহ 3 কারণ বর্ষায় নদী- 
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বিভিন্ন বলিয়! যে হই পক্ষ কল্পনা করা হুইয়াছে তণাধ্যে যদি ঈংঘ্টন। 
গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে এই পক্ষ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে 
যে সংঘটনা গুণের অধীন, ইহা গুণরূগী নহে। আচ্ছা, এইরূপ 
বিভাগ করিয়া দেখার প্রয়োজন কি? উত্তরে বল! হুইতেছে--যদদি 
গুণ ও সংঘটনা-_ ইহারা একই হয় অথবা! সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া 
গুগসমূহ থাকে, তাহা হইলে সংঘটনার যেমন কোন বিষয়ের 
ওচিত্য নাই, গুণেরও সেইরূপ হইত । গুণসমূছের সম্পর্কে কিন্তু দেখা যায় 
ষে মাধুর্য ও প্রসাদ গুণের বিষয় হইতেছে করুণ ও বিগ্রলম্তশৃঙ্গাররস ৷ 
ওজোগুপের বিষয় রহিয়াছে রৌদ্র ও অদ্ভূতাদিতে। মাধুর্য ও প্রলাদের 
বিষয়ই--রস, ভাব ও তাহাদের আভাস । এইভাবে গুণের বিষয়ের 
নিশ্চিত নিয়ম রহিয়াছে ; কিন্তু সংঘটনায় তাহার ব্যত্যয় হয়। তাই 
শঙ্জার রসেও দীর্ঘসমাসধুক্ত সংঘটনা দেখা যায় আবার রৌদ্রাদিতেও 
সমাসবিহ্থীন সংঘটন। দেখ! বায় । 

প্রবাহ বেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার দ্বার৷ আনীত অর্থাৎ বিচার না করিয়াই 
পরস্পরের সম্মুখ আনীত হুইয়াছে। অনন্তর শ্বস্ড প্রভৃতি গুরুজনই সেতু; 
কারণ তাহারা ইচ্ছার প্রবাহ নিরুদ্ধ করে। অথচ গুরুজনবর্গ অলঙ্য্য সেতু , 

তাহাদের দ্বারা বিধৃত অর্থাৎ ইচ্ছা প্রতিহত হুয়। অতএব অপুর্ণ মনোরথ 
হইয়া এই অবস্থায় থাকে। তথাপি পরম্পরের প্রতি উন্মুরখীনতা থাকে 

বলিক্ষা একে অপরের সঙ্গে মিশিয়। গিয়াছে বলিয়া স্বদ্দেহে সকল প্রবৃত্তি 
নিরু্ধ হইয়াছে অর্থাৎ অঙ্গসমৃহ আলেখোর মত অচঞ্চল। _চক্ষুসমূহই 

নলিনীর নাল তাহাদের ছারা আনীত রদ পান বা আশ্বাদন করিতেছে 
পরস্পরের প্রতি অভিলাষ এই রসের লক্ষণ। অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি 
অভিলাবজ্ঞাপক দৃ্িচ্ছটা মিশ্রিত করিয়াও কাল অতিবাহিত করিতেছে । 

আপত্তি হইতে পারে, এখানে রূপক সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিভ হয় নাই, কারণ 
নায়কযুগল হুংসচতভখপপে ক্মপিত হয় নাই। সেই হংসান্দি এক 

মলিদীনালের ত্বারা আনীত জলপানক্রীড়াদিতে রত থাকে; স্থতরাং 
গেঁইপ রূপণ বুক্তিযুক্ত হইত। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-.হখোক্- 
ক মি৩। পর্কেছি বলা হইয়াছে--পবিবক্ষা তৎপরত্বেদ” কইতে আর, 
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শৃঙ্গারে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার উদাহরণ, যেমন-_মন্দারকুন্ুমরেণু- 
পিঞ্জরিতালক। ইতি । অথবা যেমন--. 

“হে অবলে, তোমার অনবরত নয়নজলকণানিপতনপরিমার্জিত- 
কপোলপত্রলেখ এই করতলনিষগ্রবদন কাহাকে না সন্তপ্ত করে *» 
ইত্যাদিতে । 

সেইভাবে বৌদ্রাদিতেও সমাসহীন সংঘটন! দেখ! যায়। যেমন-_ 

“যো বঃ শম্ত্রং বিভপ্তি” ইত্যাদিতে । সুতরাং গুণসমূহ সংঘটনা- 
হ্বরূপও নহে, সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়াও থাকে না। প্রশ্ন 
হইতে পারে-_যদ্দি সংঘটনা গুণসমূহের আশ্রয় না হয়, তাহা। হইলে 
কোন্ আশ্রয়কে অবলম্বন কবিয়া ইহারা পরিকল্িত হয়? উত্তরে 
বল৷ যাইতে পাবে যে ইহাদের যে কি আলম্বন তাহা পুর্ধেই 
প্রতিপন্ন করা হইয়াছে-_ 

কবিয়। “না তিনির্বহণৈধিতা” (২1১৮) পর্য্যস্ত । প্রসাবিত ইতি । বিভাবাদিভূষণের 

ঘ্বাবা বস প্রসাধিত হয়। ৩১৪ ॥ 

সংঘটলায়ামিতি-_ভাবে প্রত্যয় (যু5), “বর্ণাদিষু'র স্যায় এখানেও 

নিমিততমান্ত্রে সপ্তমী । উক্তমিতি। কাবিকায় বলা হুইক্সাছে। নিরূপাত 

ইতি। গুপসমূহ হইতে পৃথক্ কবিম্াা বিচার করা হুয়। রসানিতি-_- 
ইহা কারিকার দ্বিতীয় অর্ধের প্রথম পদ। “পসাংঘ্তপ্সিয়মে হেতুরোচিত্যং 
বন্তুবাচ্যযোঃ*-_ ইহাই কারিকাঞ্ধ। বহুবচনের দ্বার৷ 'রসার্দি অর্থ সংগৃহীত 
হইতেছে; ইহাই দেখাইতেছেন__-বসাদীনিতি । অত্রচেতি--এই কারি- 
কার্ধেই। বিকল্প করিয়া এই অর্থসমূহ ভাব! যাইতে পারে। তাহা কি? 
ইহাই বলিতেছেন-_-গুপানামিতি। যে তিনটি পক্ষ সম্ভব হয় তাহ] ব্যাখ্যা 
করা যাইতে পারে। কি ভাবে? তাই বলিতেছেন- _তনৈক্যপক্ষ ইতি । 
আত্মভূতানিতি। বস্বর স্বভাব প্রতিপাদনের জন্ত কল্পনায় ভেদ নিরূপণ 

করিয়া এইরূপ যুক্তি দেওয়! যাইতে পারে যে সে নিজেই নিজের আশ্রয়, 

যেমন বল! হয় শিংশপাশ্রিত বৃক্ষত্ব। আধেম়ভূতানিতি। ভট্টোস্তট প্রভৃতি 

বলিয়াছেন, সংঘটনার ধর্দদ গু1। ধর্ম ধর্মকে আপ্রয় করিয়া থাকে উ্ভা 
প্রসিদ্ধ। গু্পপরভঙ্ত্রেতি। এখানে আধার-আধেয়-ডাবসূচক আশ্রয্ অর্থ নাই ' 

দুর 
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“সেই অঙ্গী অর্থকে যাহারা অবগন্থন করিয়া থাকে তাহারা গুণ 
বলিয়া পরিচিত। অঙ্গকে যাহারা কটকাদির মত আশায় করিয়া 

থাকে তাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়। মনে রাখিতে হইবে ।” (২৬) 
অথবা মানিয়া লইলাম যে গুণসমূহ শব্দকে আশ্রয় করিয়! থাকে, 

কিন্তু ইহারা তো অন্ুপ্রাসাদির তুল্য নহে; কারণ ইহ প্রতিপন্ন 
করাই হইয়াছে যে অন্ুপ্রামাদি সেই সমস্ভ শব্দের ধর্ম যাহারা 

অর্থের অপেক্ষা রাখে না। গুগসমূহ সেই সমস্ত শব্দের ধণ্ম যাহারা 
ব্যঙ্গ্যবিশেষের অপেক্ষা রাখিয়া বাচ্যকে প্রতিপন্ন করিতে পারে। 

গুণসমূহ অন্য বস্তকে আশ্রয় করিলেও ইহাদের শবাধর্শত্ব থাকিতে 
পারে ; যেমন মানুষের শোধ্যাদিগুণ অগ্ঠাশ্রয়ী হইলেও বলা যাইতে 
পারে তাহারা শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে। 

গুণে সংঘটনা1 থাকে না। স্থতরাং এখানে অর্থ এই যে যেমন “রাজা 
প্রজাবর্গের আশ্রয়” প্রভৃতি পদে গঁচিত্যের জন্য অমাত্য ও প্রজাবর্গকে রাজাব 
আশ্রিত বল! হয়, সেইরূপ যুক্তিতে বল! যাইতে পাবে সংঘটন গুণপরতন্তর 
গুণের আয়ত্ত, গুণের মুখপ্রেক্ষী। প্রথমপক্ষ (এক্যপক্ষ ) গ্রহণ করিলে, 
তুল্য স্বভাবের জন্য, অপর পক্ষ গ্রহণ করিলে একে অপরের ধন্ম হওয়াৰ 

জন্য--ইহাই ভাবার্থ। অনিয়তবিষয়তা হয় তো হউক এই আশঙ্কা 
করিয্টী বলিতেছেন--গুণানাং হীতি। “হি” শব্দ “পক্ষান্তরে বুঝাইতেছে। 

গুণসমূহের অনিয়তবিষয়ত্য উপপন্ন হইতে পাবে না, যুক্তিবলেই 
1শয়তবিষয়- প্রসক্ত হইয়াছে। স ইতি। গুণের যে নিয়ম কথিত 

হইয়াছে তাহা। এইবপ দৃষ্টান্ত যে দেখা যায় তাহাই নিয়মব্যত্যয়ের 
হেতু-ইহা বলিতেছেন__তথাহীতি। দৃশ্ঠতে ইতি-উক্ত দর্শন 
স্থান বা উদাহরণ সংক্ষেপে দেখাইতেছেন--তত্রেতি। এইখানে 
শূ্গার রস নাই এই আশঙ্কা করিয়! দ্বিতীয় উদাহরণ দিতেছেন_-যথা বেতি। 
প্রণয়কৃপিতা নায়িকার প্রসাঁদনের জন্য নায়ক এই উক্তি কারতেছেন। তন্মা- 
দিতি। কারিকাতে ছুই রকমের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত নহে । কিমালম্বন৷ 
ইতি। প্রাচীনেরা বলিমাছেন, শব ও অর্থই যদি আলম্বন হয় তবে 
অলঙ্কার হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? ইহাই ভাবার্থ। প্রতিপাদিত- 



তৃতীয় উদ্দ্যোত ১৪৫ 

আপত্তি হইতে পারে যে যদি গুণসমূহ শব্যাশ্রিতই হয় তাহা হইলে 
ইহা প্রমাণিতই হয় যে তাহারা সংঘটনার সঙ্গে একাত্ম অথবা তাহারা 
সংঘটনাকে আশ্রয় করে। গুণগুলি অর্থবািশতষর ছার! প্রতিপান্ত 
রসাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব সংঘটনাশুন্ত শব্দের বাচকত্ব 

নাই বলিয়া তাহারা গুণের আশ্রয় হইতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তি 
ঠিক নহে, কারণ রস যে বর্ণ ও পদের দ্বাবা ব্যক্ত হইতে পারে তাহ 

প্রতিপন্ন কব! হইয়া গিয়াছে । রসাদি বাক্যের ছার! ব্যঙ্গ্য হয়, ইহা 
স্বীকার করিয়া লইলেও, কোন সংঘটনা তাহাদেব নিশ্চিত আশ্রয় 

হইতে পাবে না ; ব্যঙ্গ্যবৈশিষ্ট্যের অনুগামী হইয়া! নিশ্চিত সং গ্ঠ 
শব্দগুলিই গুণদিগেব আশ্রয় হয়। আপত্বি হইতে পারে, মাধুর্য 
সম্পর্কে যদি এই কথা বলিতে চাহেন, তবে বলুন, কিন্তু যে শব্দসংঘটন। 
নিয়মনিয়ন্ত্রিত নহে ওজোগুণ কেমন করিয়া আবার তাহার আশ্রয় 

হইবে? সমাসহীন সংঘটনা কখনও ওজোগুণকে আশ্রয় করে 
এইবপ প্রতিপন্ন হয় না। কথিত হইতেছে-_যদি প্রসিদ্ধি মাত্রে 

মেবেতি। আমাদেব মূল গ্রন্থকর্তাব দ্বাব। অথবেতি। এক আশ্রয় 
থাঁকিলেই যে এঁক্য হয তাহা নহে, যেহেতু তাহা হইলে তন্রপতা ও তৎ- 

সংযোগ একই বস্ত হইয দাড়ায় । যদি বলা হয় যে সংযোগে দ্বিতীয় ( অর্থাৎ 

সংযুক্ত ) বস্তব অপেক্ষা থাকে, তবে বলা যাইতে পাবে- এখানেও ব্যঙ্গ্যেব 

উপকাবক বাচোব অপেক্ষা আছেই । স্ুতবাং উভযত্ত্র বিষয় একই । এই 

যুক্তি আমাব নিজেব নহে । তবে যেমন শৌধ্যাদিগুণকে বিবেচনাহীন 
ব্যক্তিবা শবীবেব ধশ্ম বলিতে পাবেন, সেইৰপ তীাহাবা গুণকে যদি শব্বাশ্রিত 

বলিয়া বলিতে চাহেন তবে বলুন। অবিবেকী মুখ্য হইতে পচারিকের 

প্রয়োগ বিভিন্ন বলিয়া জানিতে পাবেন না। তথাপি ইহাতে কোন দোষ 

নাই । এই প্রকাৰেব মত গ্রহণ কবিয়! বলিতেছেন-_-শবপন্মত্বমিতি | অন্তাশ্রয়- 

ত্বেহগীতি। নিজের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও। উপর্ীবেব দ্বাবা যদি বল। 

যায় যে শব্দে গুণ থাকে তাহা হইলে তাংপধ্য এই দাডঞ্র-_শঙগাবাদি বসের 

অভিব্যঙ্জক বাচ্য অর্থের গ্রতিপাদনেব শক্তিই মাধুর্য । মই শন্দগণ্ত মাধুর্য 
বিশিষ্ট পদমংঘটনার ধারা ল্ধ হয়। যদি পদসংঘটন। কোন অতিবিক্ত পদী৭ 
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অভিনিবেশের দ্বারা আপনাদের চিত্ত দূষিত ন৷ হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে এইখানেও যে হয় না তাহা বল! বায় না। সমাসহীন সংঘটন। 
কেন ওজোগুণের আশ্রয় হইবে না? যেহেতু পুর্ধেই প্রতিপাদন কর! 
হইয়াছে যে যে-কাব্য রৌদ্রাদি রসকে প্রকাশ করে তাহার দীন্তিকেই 
ওজোগুণ বলে। সেই ওজোগুণ যর্ধি সমাসহীন সংঘটনায় থাকে, তবে 

কি দোষ হইবে? সন্ধদয় ব্যক্তির হাদয় অনুভব করিতে পারে এমন 
কোন অচারুত্ব সেইখানে থাকে না। সুতরাং যে শব্খসংঘটনায় কোন 
নিশ্চিত নিয়ম নাই, তাহা গুণসমূহের আশ্রয় হইলে কোন ক্ষতি নাই। 

সুতরাং যেমন চক্ষু প্রভৃতির বথাযোগ্য বি্ষিয়নিয়স্ত্রিতত্বরূপে কোন 

ব্যভিচার হয় না, গুণসমূহেরও পেইরূপ। আমরা একই যুক্তিতেই 
দেখিলাম যে গুণসমূহ ও সংঘটন৷ বিভিন্ন এবং গুণসংঘটনাকে আশ্রয় 
করে না অথবা গুণসমূহ সংঘটনার সঙ্গে একাত্মও নহে। “সংঘটনার 

ন] হয়, ষদি শব্দসমূহই সংঘটিত হয় তবে গুণের শব্দাশ্রিত সামর্থ্যই সংঘটনা- 
শ্রিত সামর্থ্য এইরূপ বল ধায়-_ইহাই তাৎপধ্য। প্রশ্ব হইতে পারে--গুণের 
শব্বধর্দত্ব বা শব্দের সঙ্গে গুণের একাত্মত। না হয় থাকুক ; মাঝখানে সংঘটনার 
এই অনুপ্রবেশের কি প্রয়োজন? এই আশঙ্কা করিয়া! সেই পুর্ববপক্ষবাদী 
বলিতেছেন--ন হীতি। যে ব্যঙ্গ্য রস, ভাব, তদাভাস, তংপ্রশম অর্থবিশেষের 

সবার সামান্তর্ূপে প্রতিপাগ্, যাহা পদাস্তরনিরপেক্ষ শুদ্ধ শববাচ্য নহে, 
অসংঘটিত শব্দ উপচারের দ্বারাও সেই রসাদি-আশ্রিত, সেই রসািনিষ্ঠ 
গুণসমূছের আশ্রয় হয় না ইহাই ভাবার্থ। ইহার হেতৃ--অবাচকত্বাদিতি। 
অসংঘটিত শব! ব্ঙ্োপযোগী নিরাকাজ্করূপ বাচ্যের অনুভব জন্মাইতে পারে 
না। ইহাই অর্থ। এই অর্থকে পরিহার করিতেছেন-__-নৈবমিতি । যেমন 

বলা হইয়াছে ঘে রস বর্ণের দ্বার! ব্যঙ্গ্য হয় তেমনি বর্ণের মত অবাঁচকপদেরও 
যে সৌন্দর্য শ্রবণমাত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করে তন্থারা তাহা যে রসাভিব্যক্তির 
কারণ হইতে পারে ইহা তো পরিষ্কাররূপেই পাওয়া ধাইতেছে। ইহাই 
মাধুধ্যাদিগুণ, হতরাৎ সংঘটনার দ্বারা কি হইবে? সেইভাবে যখন এইনপ 

বলা হইয়াছে যে ধ্বনি পদের ধার! বাঙ্গ্য, তখন শুধু পদের ক্ীয় অর্থে স্ধার- 
কত্বের ছারা রসাভিবাক্তির উপযুক্ত অর্থগ্রকাশকত্বই পাওয়৷ ধাইতে পারে । 
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স্তায় গুণদিগেরও বিষয়ের কোন নিয়ম নাই, কারণ লক্ষ্য উদ্দাছরণে 
নিয়মর্যতিক্রম দেখা যায়।” ইহা! যে বল! হইয়াছে তাহার এইভাবে 
উত্তর দেওয়া যাইতে পারে--যদি লক্ষ্যবস্ত্রতে পরিকর্িত বিষয়ের 

ব্যভিগর দেখা যায় তাহা হইলে সেই বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত বিরোধী হইয়াই 
থাক্। প্রশ্ন হইতে পারে সেইরূপ বিষয়ে সম্থদয় ব্যক্তিদের মনে 

অচারুত্বের প্রতীতি হয় না কেন? উত্তরে বলিব-_কবির শক্তিবলে সেই 
বিরোধিতা তিরোহিত হুইয়। গিয়াছে বলিয়া ৷ দোষ তুই রকমের হইতে 
পারে--কবির অব্যুৎ্পত্িজনিত ও তাহার শক্তির অভাবজনিত। 

কোন কোন স্থলে ব্যুৎপত্তির অভাব্জনিতদোষ কবিপ্রতিভার শক্তির 
ঘারা আচ্ছাদিত হইয়! যায় বলিয়া তাহা লক্ষিত হয় না। যেদোষ 

কবির প্রতিভাশক্তির অভাবজনিত তাহ। অতি শীঘ্র প্রতীত হয়। এই 

বিষয়ে এই সংগ্রহষ্লোক দেওয়া যাইতে পারে--- 

তাহাই মাধুধ্যা্দিগুণ ; স্থৃতরাৎ সেখানেও সংঘটনার উপযোগিতা কোথায়? 
প্র্থ হইতে পারে, তবে বাক্যের দ্বার! ব্যঙ্গযধ্বনিতে সংঘটন নিজের অথবা 

বাচ্যের সৌন্দর্য্য অবশ্ঠয অনুপ্রবেশ করাইয়া! দিবে ; সংঘটনা ব্যতিরেকে কোথা 

হইতে এই সৌনার্ধ্য পাওয়া যাইবে? এই আশঙ্কা! করিয়া বলিতেছেন -- 
অত্যুপগত ইতি । “বা” শব “ও” (অপি) শব্দার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । বাক্যের 
দ্বার! ব্যঙ্গ্যত্য হইলেও--এইথানে এইব্ধপ যোজন! করিতে হইবে। কথাটা 

ধ্াড়াইল এই-_সংঘটনা তাহার মধ্যে প্রবেশ করে করুক্; তাহার সান্লিধ্য 
আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সংঘটন৷ মাধুর্যের নিম্নত আশ্রয় নহে, 
তাহার সঙ্গে নিয়ত অতিষ্নাত্কও নহে । কারণ সংঘটন। ছাড়াও বর্ণ ও পদের 
দ্বারা ব্যঙ্য রসাদিতে মাধুর্যাদি গুণ থাকে । যেখানে রসাদি বাকোোর দ্বারা 
ব্যক্য হয় সেইখানে বাক্য তাদৃশ সংঘটনা পরিত্যাগ করিযাও সেই রসের ব্যঞ্জ্ত 
হয় বলিয়! সংঘটনা নিকটে থাকিলেও রসাভিব্যক্তির অগ্রযোজক হয়৷ 

স্থতরাং ওপচারিক প্রয়োগের দিক্ দবিয়াও গুণ শবাশ্রিত--ইহাই উপলংহারে 
বলিতেছেন--শবা এবেতি। নন্বিতি। কেহ কেহ এইকপ ব্যাখা! করেন 
যে যে-ধ্বনি বাক্যের দ্ধার। ব্যঙ্গা তাহাকে উদ্দেস্ট করিয্বাই এই উক্তি গ্রহ 
করিতে . হইবে । ..আমরা। কিন্ত বলি--বর্ণ ও পদের ছারা বাহ) ধ্বনিতেও 
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“অব্যুতপত্তিজ্ঞনিত দোষ কবির প্রতিভার দ্বার আবৃত হয়, কিন্ধ যে 

দোষ প্রতিভাশক্তির অভাবজনিত তাহা শীষ্ত প্রকাশিত হয় ।” 
উদাহরণম্বরপ বলা যাইতে পারে যে উত্তম দেবতার সস্ভোগশ: 

শৃঙ্গার বিষয়ে মহাকবির! যে প্রসিদ্ধ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাদের 
অনৌচিত্য গ্রাম্য, অসভ্য বলিয়া প্রতীত হয় না, কারণ কবির 
শক্তির দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়াছে । যেমন কুম্ারসম্ভবে 
পার্বতীদেবীর সম্ভোগবর্ণনা। এই সকল বিষয়ে কেমন করিয়া গচিত্য- 
মার্গ ত্যাগ করা না যায় তাহা কারিকাকার পরবর্তী অংশে দেখাই- 
জ্লাছেন। কেমন করিয়া কবির প্রতিভাশক্তির দ্বারা দোষ আচ্ছাদিত 

হয় তাহা অন্থয়ব্যতিরেকের দ্বারা নির্ণয় করা হয়। তদনুসারে বলা 

যাইতে পারে ষে এবংবিধ বিষয়ে প্রতিভাশক্তিরহিত কোন কবি 

রৌদ্রাদি স্বভাববিশিষ্ট ওজোগুণে একাকী বর্ণপদাদির নিজ সৌন্দর্য 
ততক্ষণ সেইরূপ উন্মীলিত হয় ন1 যতক্ষণ তাহার্দিগকে সংঘটনার দ্বার! 

অঙ্কিত কর! না হয়। সাধারণভাবে ইহাই পূুর্বপক্ষ । প্রকাশয়ত 
লক্ষণ ও হেতু বুঝাইতে শত প্রত্যয়”--এই নিক্বমান্ুসারে এখানে 

হেতু বুঝাইতে *শতৃ" প্রত্যয় । রৌদ্রাদি-প্রকাশনের দ্বারা অন্থমীয়মান 
যে ওজোগুণ-_-ইহাই ভাবার্থ। নচেতি। “চ"-শব হেতু বুঝাইতেছে। যে 
হেতু “যো যুঃ শস্ত্রং ইত্যাদিতে অচারুত্ব প্রকাশ পায় না সেইজন্ত। 
তেষাত্বিতি । গুণসমূহের। যথাস্বমিতি। “শৃঙ্গারই পরম মন: প্রহ্লাদন- 

কারী রস" (২/৮)-- ইত্যাদির যে বিষয়নিয়ম কথিতই হুইয়াছে। অথবেতি। 

রূসাভিবাক্তিতে ইহাই শব্দের সামর্থ্য যে ধাহাতে রসের আঙ্ককুলা হয়, মেই 
ভাবেই শবসমূহের সংঘটনা কর] হয় । শক্তিঃ__প্রতিভী অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়- 
বস্তকে নব নব রূপে উন্মেষিত করিবার ক্ষমতা । বুৎপতিঃ__-তছপযোগী 
সমঘ্ত বস্তর পৌর্বাপর্ধ্যবিচারকৌশল। তগ্যেতি -কবির। অনৌগিত্য- 
মিভি--আস্বাদয়িতার যে চমৎকারোপলব্ধি তাহা যেন অব্যাহত থাকে, 
তাহাই রসসর্বস্ব, কারণ তাহাই আম্বাদের আয়ত্তে থাকে। মাতা 
পিতার সম্ভোগের গ্তায়, ,উত্তমদেবতার সম্ভোগের: বর্ণনায় লজ্জাতঙ্ক প্রসূতি 
থাকায় সেইখানে -চঘৎকারের অবকাশ কোথায়? শক্তিতিরস্কৃতত্বাদিতি ৃ 
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শৃঙ্গারমূলক কাব্য রচনা! করিলে, ছষ্টতা স্ফট হইয়াই প্রতিভাত হয়। 
এইরূপে গুণ ও সংঘটনার একাত্মতা স্বীকার করিলে প্রশ্ন করা 
যায়, “যে! হঃ শম্ত্রং বিভপ্তি” ইত্যাদিতে কি চারুত্বের অভাব 

আছে? অচারুত্ব সেইখানে প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই স্বীকার 
করিতে হইবে । সুতরাং গুণ হইতে সংঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে 

অথবা গুণের সঙ্গে তাহাকে একাত্ম করিয়া দেখিলে, উভয়পক্ষ অব* 
লম্বন করিলেই অন্ত কোন নিয়মহেতু বলিতে হইবে । তাই বলা 

হইতেছে__ 
অতএব বক্তা ও বাচ্যের ওঁচিত্যই তাহার নিয়ামক হেতু।৬| 
সেইখানে বক্তা কবি অথব। কবিকল্লিত পুরুষ; কবিকল্পিত বক্তা 

রসভাবরহিত হইতে পারে, রসভাবসমস্থিতও হুইতে পারে । কথা- 

নায়ক ধীরোদাত্বাদিপ্রকারের লক্ষণযুক্ত হয়, প্রতিনায়কও এসকল 
গুণান্বিত হইতে পারে। বাচ্য অর্থও ধন্তাত্বক রসের অঙ্গ অথবা 
রসাভাসের অঙ্গ হইতে পারে ; ইহা অভিনয়ের বিষয় হইতে পারে 

প্রতিভাবান কবি এই উত্তমদেবতাবিষয়ক সস্ভোগেরও এমন ভাবে বর্ণনা 
দেন যাহাতে সেই বর্ণনাতেই চিত্ববিশ্রাস্তি লাভ করে বলিয়া তাহ। পৌর্ববা- 
পর্ধ্য প্রভৃতির বিচার করিতে দেয় না। যেমন অকলঙ্কপরাক্রমশালী পুক্রষ 
অন্থপযোগী বিষয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও দর্শকমণ্ডলী তাহাকে সাধুবাদই বিতরণ 
করে, পৌর্বাপধ্য বিচার করে না, সেইরূপ এইখানেও-_ইহাই ভাবার্থ। 
কারিকাকার দেখাইয়াছেন বলিয়া অতীতহুচক “ক্র” প্রত্যয় । বলাই হইবে-- 
অনৌচিত্যাদূতে নান্প্রসভঙ্স্ত কারণম্ € অনৌচিত্যছাড়া রসভঙ্গের অন্ 
কারণ নাই)। অপ্রতঃ2নননেতি।  পুর্ববপরপরামর্শবিবেচনাশালী 
ব্যক্তিগণ কতৃকও অনহুমেয়। গুণব্যতিরিক্তত্ব ইতি। যদি সংঘটন! গুণ- 
ব্যতিরিক্ত অন্ত কিছু হয় তাহা হুইলে ইহার নিম়্ামক কোন হেতৃই নাই । 
আর যদি সংঘটনা ও গুণকে এক বলিয়া মনে কর! হুয় তাহা হুইলে রস 
নিষ্মমহেতু হইবে না, অন্ত কোন নিয়মহেতু হইবে--ইহাই বক্তবা ! ভঙ্গিয়ম, 
ইতি--ইহ1 কারিকার অবশিষ্ট অংশ। যে নিজকর্তব্যকে কাব্যের অঙ্গীতৃত- 
করিম্বা কথাবস্ককে চালাইতে থাকে মে কথানায়ক অর্থাৎ কথার নির্বাছে 
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বা নাও হইতে পারে, উত্তমপ্রকৃতির নায়ককে আশ্রয় করিতে পায়ে, 
তন্তিন্ন অগ্প্রকৃতির নায়ককেও আশ্রয় করিতে পারে-_এইরূপ বহু- 
প্রকারের হইতে পারে। যখন কবি রসভাবরহিত হয়েন, ৬খন রচনায় 
যথেচ্ছাচার হইতে পারে। যখন কবিকল্পিত বক্তা রসভাবরহিত হয়, 
তখনও যথেচ্ছাচারই বিহিত। কিন্ত যখন কবি অথবা কবিকল্লিত বক্তা 
রসভাবসমস্িত হয়, রসও প্রাধ্ধান্ের জন্য ধ্বনির আত্মভূত হয় তখন 
নিয়মানগসারেই সমাসহীন অথবা মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা 
হঈবে। করুণ রসও বিপ্রলস্তশৃঙ্গার রসে সংঘটনা সমাসবিহীনই হইয়া! 
থাকে। যদি প্রশ্ন হয়, কেন এইরূপ হইবে? তহৃত্তরে বলা হইতেছে 
- রস যেখানে প্রধান ভাবে প্রতিপাদ্য সেইখানে তাহার প্রতীতিতে যে 
ব্যবধান বা বিরোধের স্থষ্টি হয় তাহা সর্ধ্বথ! পরিহার করিতে হইবে। 
এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে সমাসের বন্প্রকারের সম্তাবন। 

যে ফলভাগী হয়। ধীরোদাত্বাদীতি। যে ধর্মে প্রধান, যুদ্ধে প্রধান সে 
ধীরোদাত্ত। বীররস ও রৌদ্ররস যাহার মধ্যে প্রাধান্তলাভ করিয়াছে সে 
ধীরোদ্ধত। বীররস ও শৃঙ্গাররস যাহার মধ্যে প্রধান সে ধীরললিত। দানংশ্ৰ 
ও ঘীররস ও শাস্তরস যাহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সে ধীরপ্রশাস্ত। এই 
চার প্রকারের নায়কের কাহিনীতে যথাক্রমে সাত্বতী, আরভটি, কৌশিকী ও 

ভারতী লক্ষণাক্রাস্ত বৃত্তি প্রাধাগ্ত লাভ করে। পুর্বে কথানায়ক, পরে প্রতি- 
নায়ক । বিকল্পা ইতি-_বক্তার গ্রকার। ধ্বন্তাত্মা অর্থাৎ ধ্বনিস্বভা বযুক্ত যে 
বল তাহার অঙ্গ অর্থাৎ ব্যপ্তক। বাচ্যম্ অভিনেয়ার্থং--বাচিক, আঙ্গিক, 

সাত্বিক ও আহাধ্যের দ্বারা আভিমুখ্যে অর্থাৎ সাক্ষাৎকার পধ্যস্ত নেতব্য 
'র্থ অর্থাৎ ব্যঙ্গ বা ধ্বন্তাত্মকত্বভাবযুক্ত বিষয় যাহার সেই অভিনেয় অর্থ বাচ্য। 

ব্যঙ্গ্যার্থই কাবোর বিষয়--এইব্প বল হুইয়াছে। তাহারই অভিনেয়ের 
সঙ্গে যোগ। মুনি যে বলিয়াছেন, “বাক্, অঙ্গ ও সত্বের হ্বারা যুক্ত হইয়! 
কাব্যের অর্থ ভাবিত করে।” সেই সকল স্থানে তিনি ইহা৷ বুঝাইয়! বলিয়া- 
ছেম। হ্থৃতরাং রসাভিনয়ের উপায় হিসাবে এবং রসের বিভাবাদিরূপে বাচ্য 

অর্থ অভিনীত হয়। এইজন্ত বাচ্যকে অভিনেয়ার্থ বল! হইয়াছে এবং ইহাই 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাচ্যম্ অভিনেষ্বার্--ইহার অন্যে এইকপ ব্যাখ্যা 
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থাকায় দীর্ঘ সমাসযুক্ত সংঘটনা কখনও কখনও রসপ্রতীতিতে ব্যবধানের 
ন্ট করে। সুতরাং তাহার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ:শো। পায় না, 
বিশেষতঃ অভিনেয় কাব্য এবং তথ্যতিরিক্ত কাব্যে, বিশেষ 
করিয়া করুণ ও বিপ্রলম্তশৃঙ্গার রসের প্রকাশে । এই ছুই রস- 
অধিকতর সুকুমার বলিয়া! অল্প অন্থচ্ছতা হুইলেও প্রাতীতি মন্থর হুইয়া 
পড়ে। রৌদ্রাদদি অন্ত রস প্রতিপান্থ হইলে মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত, 
ঘটনা বিধেয়। কখনও কখনও ধীরোদ্ধত নায়কসন্বন্বীয় ব্যাপার 

আশ্রয় করিলে দীর্ঘলমাসযুক্ত সংঘটন৷ বিরোধী হয় না, কারণ 
দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার যোজনের সঙ্গে রসের অবিচ্ছেন্চ 
সম্বন্ধ আছে; সেইখানে তছুচিত বাচ্যপ্রয়োগের অপেক্ষা থাকে। 
ন্বৃতরাং তাহাও অত্যন্ত পরিহাধ্য নহে। সকল প্রকারের সংঘটনায় 

করিয়াছেন--অভিনেয় অর্থ যাহার (বাচ্যের)। এই ব্যাখ্যায় বাপদেশি- 
বদভাবে* বাচ্য ও অর্থের মধ্যে ভেদ বিবক্ষিত হয়। তাই এই ব্যাখ])। সঙ্গত 

নহে। তদিতরেতি। মধ্যম প্রকৃতির নায়ক যাহার আশ্রয় এবং অধম 

প্রকৃতির নায়ক যাহার আশ্রয়। এইভাবে বক্তা ও বাচ্যের ভেদ বলিয়া 

তাহাদের নিয়ামক ওচিত্যের কথ! বলিতেছেন_-তত্রেতি । রচনায়। ইতি 

সংঘটনায়। রসভাবহীনঃ অর্থাৎ রসের, আবেশ রহিত, তাপসাদি যদ্দি ইতি- 

বৃত্তের অঙ্গ হওয়ার দরুণ প্রধান রসের অনুযামীই হয়। তথাপি সেই সেই 
বিষয় রসাদিশৃদ্তই হইয়া! থাকে । স এব-_যে রচন! নিয়মহীন ও স্বেচ্ছানযায়ী। 
এইভাবে শুধু বক্তার ওঁচিত্য বিচার করিয়া বাচ্যের সহিত সঙ্গত করিয়া 
তাহাই বলিতেছেন-যদাত্বিতি। কবির পক্ষে যদিও রসাবিষ্ট হইয়া বক্তা 
হওয়াই উচিত |. নচেৎ “স এব বীতরাগশ্েৎ্ (সেই বীতরাগ হইলে )-_ 
এই নীতিতে কাব্য নীরসই হইবে । তথাপি যখন ইহার মধ্যে যমকাদি “চিত্র” 

প্রদর্শন প্রাধান্য লাভ করে তখন ইহা যে রসাদিশূন্ত হয় তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । বক্তাকে অবশ্থাই (নিয়মেন ) রসভাবসমন্বিত হইতে হইবে; সে 
উদ্দাসীন - হইলে কখনই চলিবে না। রস বলিতে ধ্বনির আত্মন্বূ্প রনকেই 

৬ প্রাহোঃ শিরঃ এইস্থানে রাহ এবং শির এক পদার্থ হইলেও একটিকে অর্থাৎ াহকে 

বাপদেশ৷ মদে করিয়। জেদ বিবন্ধ! কর! হয় এবং তাহাতে বতী বিতক্তিয় প্রয়োগ করা হয় | 
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প্রসাদনামক গুণ পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা সকল রসে এবং 

সকল সংঘটনায় সাধারণভাবে থাকে--ইহা। বল! হইয়াছে । প্রসাদগুণ 

হইতে বিচ্যুত হইলে সমাসবিহীন সংঘটনাও করুণরস বা বিপ্রলন্ত- 

শৃঙ্গার রদ প্রকাশ করিতে পারে না আর তাহা পরিত্যাগ না করিলে 

মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা যে তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে 

না পারে তাহা নহে। সুতরাং সর্বত্র গ্রসাদগুণ অনুসরণীয় । অতএব 

“যে যঃ শ্ত্রং বিভপ্তি” ইত্যাদিতে যদি ওজোগুণের অস্তিত্ব অভিপ্রেত 

না হয়, তাহা হইলে প্রসাদগুণের অস্তিত্ব মানিতে হইবে, মাধুর্য্ের 

নহে। ইহাতে অচারুত্বও হয় না, কারণ অভিপ্রেত রসের প্রকাশ 

হইয়াছে । স্মৃতরাং সংঘটনাকে গুণ হইতে অপৃথক্ বা পৃথক্ যাহাই 

মনে করা যাক. না কেন, যে ওঁচিত্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার 

অনুসারেই সংঘটনার বিষয় নিয়মিত হয়। অতএব সংঘটনাও রসের 

ব্যগ্তক হয়। রসের অভিব্যক্তির নিমিত্তভৃত সংঘটনার যে নিয়ন্ত্রণহেতু 

অর্থাৎ ওচিত্য এইমাত্র কথিত হইল, তাহাই গুণসমূহের নিয়ত 

বিষয়। সুতরাং গুণাশ্রিত বলিয়া তাহার যে ব্যবস্থা করা হইল 

তাহাও অবিরুদ্ধ। 

(এব) বুঝিতে হইবে, রসবদ্ অলঙ্কারে ঘে রস আছে তাহা! নহে। তাহা 

হইলে সংঘটনা সমাসহীন বা মধ্যমসমাসযুক্তই (এব); নচেৎ দীর্ঘসমাসযূক্ত 

সংঘটনাও-_এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। এইভাবে যোজনা করিলে 

“নিয়ম-শবধ ও ছুইটি এব-কারের পুরুক্তির আশঙ্কা থাকে না। কথমিতি 

চেদদিতি। ধর্মবসুত্রকারের বচন যেমন যুক্তিবিহীন হইলেও গ্রাহ্ ইহা কি 

সেইরূপ? উচ্যত ইতি। যুক্তিত্বারাই বলা হইতেছে। তংপ্রতীতাবিতি। 

তাহার আম্বাদে যে নকল ব্যবধায়ক আছে অর্থাৎ ষাহারা আস্বাদের বিক্ষ- 

স্বরূপ এবং যাহারা বিরোধী অর্থাৎ বিপরীত আস্বাদুক্ত--ইহাই অর্থ। 

ঈম্ভাবনেতি। অনেকপ্রকার সম্ভাবিত হয়, সংঘটন! সম্ভাবনার প্রয়োজক-- 

' উভয় নিশ্ঞস্তপ্রয়োগ । বিশেষতোহভিনেয়ার্থেতি। ব্যঙ্যার্থ অব্যাহত রাখিয়া 

দ্বীর্থসমাসযুক্ত অভিনয় করা সম্ভব নহে। কাকুর প্রয়োগ বা দর্শকের চিত্ত- 

প্রদাদের জন্ত মধ্যে গানাদি সঙ্গিবেশও করা যায় না। সেইখানে রসগ্রভীতি 

সার 
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বধ লক অন্য ওচিত্য সংঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যেহেতু 
ভিন কাব্য প্রভেঘকে আশ্রয় করে বলিয়া তাহাঁও বিভিন্ 

আকারের হইয়া থাকে । ৭ 
বক্তা ও বাচ্যগত ওচিত্য থাকিলেও বিষয়মুলক অন্ত ওঁচিত্য তাহাকে 

নিয়ন্ত্রিত করে। যেহেতু__কাব্যের প্রভেদসমূহ অর্থাত সংস্কৃত-প্রাকৃত- 
অপত্রংশ ভাষায় রচিত মুক্তক ; সন্দানিতক, বিশেষক, কলাপক, কুলক 7 

পর্য্যায়বন্ধ, পরিকথা, খগ্তকথা ও সকলকথা ; সর্গবন্ধ ও অভিনেয় $ 
আখ্যায়িকা ও কথা-__ইত্যাদি। ইহাদিগকে আশ্রয় করে বলিয়া সে 

বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেইখানে মুক্তকে রসবন্ধে অভিনিবিষ্টমনা কবি 
যে রসের আশ্রয় করেন তাহাই ওচিত্য । তাহা দর্িতই হইয়াছে । 
রসবন্ধে অভিনিবেশ না করিলে যেমন খুসী রচনা করা যায়। প্রবন্ধের 

দুপ্রযোজ্য ও বহুসংশয়াচ্ছন্ন হয় বলিয়া তাহ নাট্যান্ছগামী হইতে পারে না, 
কারণ নাট্যপ্রতীতি প্রত্যক্ষসদূশ । অন্যত্র চেতি; অভিনয় বিষয়েও । মন্থী 
ভবতি। আস্বাদ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রতিহত হয় । তন্তাঃ অর্থাৎ দীর্ঘসমাসধুক্ত 
সংঘটনার যে আক্ষেপ বা স্ববাচক শব্দ সমুদায়ে যোজনা তাহ! ব্যতিরেকে বাচ্য 

ব্যঙ্গের অভিব্যঞ্তক হয় না। তাদৃশ রসোচিত এবং রসের দ্বার! গৃহীত যে বাচ্য 
তাহার দীর্ঘসমাসযৃক্ত সংঘটনার উপরে যে নির্ভরশীলতা তাহাই অপ্রতিকূলতার 
হেতু হয়। কেহ কেহ যেব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এখানে 'আক্ষেপ'-শব্জের 
দ্বারা নায়কের আক্ষেপ ব। ব্যাপার বুঝাঁইবে তাহা সঙ্গত হয় না। ব্যাপীতি। 
যে কোনও সংঘটনা তাহা এমনভাবেই নিবদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে বাচ্যের 
প্রতীতি শীপ্ব হইতে পারে। উক্তমিতি। “সমর্পকত্বং কাব্যস্ত যন্ত” (১1১০) 
ইত্যাদির ছার! বল! হইয়াছে । নব্যনক্তীতি। ব্যঞ্চক নিজের বাচ্য অর্থেই 
প্রত্যয় করাইতে পারে না। তদিতি। সর্বত্রই প্রসাদগ্ুণ অপরিত্যাজ্য ইহাই 
অভীষ্ট বলিয়া! ইহা! থাকিলে কি হয় এবং না থাকিলে কি হয় তাহা নিজেই 

দেখাইয়াছেন। ন মাধুধ্যমিতি। ওজোগুণ ও মাধুধ্যগণ_ইহাদের একটি 
থাকিলে আর একটি থাকে না ইহাদের সঙ্ষিশ্রণ হয় এইক্প শোনাই যায় 
না। ইহাই ভাবার্থ। প্রসাদের ৰ্বারাই সেই রস প্রকাশিত হয়; অপ্রকাশিত 
হয় না।- তন্মাদিতি। যদি গুণ ও সংঘটনা এককুপই হয় তাহা হইলেও 
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তায় মুক্তকেও কবিরা রলে অভিনিবেশ করিতেছেন--এইরূপ দেখ 
যায়। যেমন তামরু কবির মুক্তক গ্লোকগুলি রস নিহ্তেন্দঘন করে 
বলিয়। কাব্যপ্রবন্ধরূপে প্রসিদ্ধিই পাইয়াছে। সন্বানিতকাদিতে গাঢ় 
নিবন্ধনের চিত্যের জন্ত মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত ও দীর্ঘসমাসধুক্ত 
রচন। যুক্তিযুস্ত। প্রবন্ধের আশ্রয় করিলে প্রবন্ধের যে ওচিত্যের কথা 
বল।-হইয়াছে তাহা অনুসরণীয় ॥ পর্য্যায়বন্ধে আবার সমাসহীন এবং 
মধ্যমরকমের সমাসধুক্ত সংঘটনা প্রযোজ্য । কোন কোন জায়গায় 
অর্থের গুচিত্যের আশ্রয়ের জন্য দীর্সমাসযুক্ত সংঘটনার প্রয়োগ 
করিলেও পরুষ! ও গ্রাম্যা বৃদ্ধি পরিহর্তব্য। পরিকথায় যদৃচ্ছ। প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। কারণ সেইখানে শুধু ইতিবৃত্তের বিন্যাস তয় 
বলিয়। রসবন্ধাতিশয্যে অভিনিবেশ করা হয় না। যে খগ্ডকথা ও সকল- 
কথা প্রাকৃতে প্রসিদ্ধ তাহাতে কুলকাদিরচনার বাহুল্যের জন্য দীর্- 
সমাসযুক্ত সংঘটনায়ও কোন বিরোধ নাই । কিন্তু রন্ের প্রতি সঙ্গতি 
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গুণের নিয়মই সংঘটনায়ও নিয়ম । সংঘটন! গুণেরই অধীন--এইরূপ পক্ষ 
অবলম্বন করিলেও এই নিয়মই খাটিবে। আর যদি বল! যায় যে গুণ 
সংঘটনাকে আশ্রয় করে তাহ! হইলেও বক্তা ও বাচ্যের যে ওুঁচিত্যবোধ 

সংঘটনার নিয়ামক হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহাই গুণের 

নিয়ামক হেতু হইবে। নুতরাং তিন পক্ষের যে কোনটি অবলম্বন 

করিলে কোন বিপর্ধাপ়্ উপস্থিত হয় না--ইহাই তাখপর্ধ্য । ৫, ৬ 
এগ্জ নিয়ামক আছে $ তাছাই বলিতেছেল- -বিষয়াশ্রয়মিতি | “বিষয়'শবে, 

বার] পঙ্চোর সংখাত বা একত্রবিস্তাসবিশেষ বলা হইয়াছে । যেমন 
থে পুরুষ পেনালঙ্লিবেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সে নিজে কাতৰ 

হইলেও সেনাসঙ্গিবেশের উচিভ্যের নিয়মানগামী হইয়াই ( অর্থাৎ শক্তিমান্ 

অবস্থান করে সেইরূপ কাব্যবাক্যও সন্দানিতকাদির মধ্যে নিবিই হইয় 
নেই উচিত্য অঙ্থসারেই বর্তমান থাকে । বিষয়-শবের খা 
মুক্তকের কথ! ঘষে বলা. হইয়াছে তাহার উদ্দেস্ক ইহা দেখান থে মধে 
বিডির বস্তর সন্গিবেশের অভাব আছে বলিস্কা- তাহার শ্বাতগ্রা আছে 
ধস, আকাপের “সম্পর্কে খলা ধায় যে তাহা আপনাতেই - আপি 
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রাখিয়া বৃত্তির ওচিত্য অন্গুসরণীয়। সর্গবন্ধ মহাকাব্যে রসের তাতপধ্য 
থাকিলে রসান্ুসারে গুঁচিত্য নিয় করিতে হইবে । অন্যথা যথেচ্ছ 
রচনা করা যাইতে পারে। সর্গবন্ধ মহাকাব্য গচয়িতারা ছই মার্গই 
অবলম্বন করেন বলিয়া! বল যাইতে পারে যে রসতাগুপধ্যময় মার্গই 
নুষ্ঠতর। অভিনেয়ার্থ কাব্যে সর্ধ্থা রসবন্ধবিষয়ে অভিনিবেশ 
কর্তব্য। আখ্যায়িকা ও কথায় গগ্ভরচনার বাহ্ছল্য থাকায় এবং গে 

ছল্দোবন্ধভিল্ল অপর মার্গ অগ্ুস্থত হওয়ায় গন্ধে সংঘটনার কোন 
নিয়ামক হেতু পুর্বে করা ন। হুইলেও এইখানে অল্প পরিমাণে করা 
হইল । 

এই যে গুচিত্যের কথা বল! হুইল তাহ! ছন্দৌবিজিত গচ্য- 
রচনায়ও সংঘটনার নিয়ামক | ৮ ॥ 

প্রতিষ্ঠিত । “অপি'-শব্দের দ্বারা ইহা বলিতেছেন--বক্তা ও বাচ্যের 
গুঁচিত্য থাকিলেও বিষয়ের ওঁচিত্য শুধু তাবতম্য ভেদেের প্রযোজক , 
বিষয়ের ওঁচিত্যের ঘ্বারা বক্তা ও বাচ্যের ওঁচিত্য নিবারিত হয় না। মুক্ত- 

কমিতি। মুক্ত অর্থাৎ অন্যের সহিত অবিমিশ্র, তাহার সংজ্ঞা বুঝাইতে 
“কন্" প্রত্যয় । সেইজন্য অর্থ স্বতত্তরভাবে পরিসমাপ্ত এবং নিরাকাজ্র হইলেও 
যাহা প্রবন্ধের মধ্যবর্তী তাহাকে মুক্তক বলা হয় না। “সংস্কত' ইত্যাদি 
মুক্তকেরই বিশেষণ। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ক্রমিকতা বুঝাইবার 

জন্য সেইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে । ছুইটি পদের দ্বারা ক্রিয়া! সনাপ্ধি 
হইলে তাহাকে বলে সন্দানিতক। তিনটি পদের দ্বার! হইলে তাহাকে 

বলে বিশেষক, চারিটির দ্বারা হইলে বলে কাপক, পাঁচটি বা ততোধিকের 
দ্বারা হইলে বলে কুলক। এই সমস্ত ক্রিয়াসমাধ্িমূলক প্রভেদ হন্ঘ সমাসের 
দ্বারা নির্দেশিত হুইয়াছে। প্রধানাতিরিক্ত অন্ত ক্রিয়ায় পরিসমাপ্ত হইলেও 

যেখার্সে কবি বসস্ত প্রভৃতি এক বর্ণনীয় বস্তর উদ্দেশ্তে প্রবৃত্ত হয়েন তাহাকে 
বলে পর্ধযায়বন্ধ। পরিকথা বলে সেই শ্রেণীকে ধেখানে ধর্মাদি পুক্রযার্থের 
মধ্যে ষেকোন একটিকে উদ্গেশ্ট করিযাই প্রকার-বৈচিত্র্ের হবার! অনন্ত- 

বৃদ্বান্তের বর্ণনা কর! হম্ম। প্রপিদ্ধ ইতিবৃত্তের এক অংশের বর্ণনার নাম 
খণ্ডকথা। যে ইতিবৃত্ত সমন্ত ফলের বর্ণনায় পরিসমাগ্ড হইক্গাছে তাহার 
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এই যে বক্তা ও বাচ্যগত ওঁচিত্য যাহা! সংঘটনার নিয়ামক বলিয়। 

কথিত হইল ইহা ছন্দোনিয়মবঞ্জিত গণ্ঠরচনায়ও বিষয়ের অপেক্ষানুসারে 

নিয়ামক হয়। তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে এখানেও যদি কবি 
অথবা কবিকল্পিতবক্ত। রসভাবরহিত হয় তাহা হইলে যদৃস্ছাক্রমে 
ংঘটন! রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু বক্তা রসভাবসমন্থিত হইলে 

পুবেরাক্ত নিয়ম অনুসর্তব্য। সেইথানেও বিষয়ের ওচিত্য আছেই। 
আখ্যায়িকায় মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত ও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনাই বহুল 
পরিমাণে প্রযোজ্য । কারণ গগ্ভ গাঢ় বন্ধ হইলে শোভাশালী হয় এবং 

সেইখানেই তাহা উৎকর্ষ লাভ করে। কথায় গা বন্ধের প্রাচুর্য 
থাকিলেও গণের রসবন্ধ সম্পর্কে যে গচিত্যের কথা বল! হইয়াছে 
তাহা অনুসর্তব্য। 

নাম সকলকথা । ছুইই প্রারুতে প্রসিদ্ধ বলিয়া ঘন্ব সমাসের দ্বার! ইহাদের 
নির্দেশ করা হইয়াছে । পুর্ববোক্ত মুক্তকাদ্ির ভাষার কোন নিন্দিষ্ট নিয়ম 
নাই। যাহা মহাকাব্যরূপ তাহার ফল পুরুষার্থ, তাহাতে সমস্ত বস্তুর 
বর্ণনামূলক প্রবন্ধ থাকে, তাহ" ভিন্ন ভিন্ন সর্গে গ্রথিত হয় এবং তাহ! শুধু 

সংস্কতেই রচিত হয়। যাহ! অভিনেয় তাহার নাটক, ভ্রোটক, রাসক, 
প্রকরণিক ইত্যাদি দশ প্রকার থাকে এবং তাহাতে বহু ভাষার সম্মিশ্রণ 

হয়। আখ্যায্িক। উচ্ছাসাদির দ্বার বিভক্ত এবং বক্তু, ও অপর বক্তছন্দের 

হবার! যুক্ত । কথায় তাহ] থাকে না। উভয়ই গগ্যে নিবদ্ধ হয় বলিয়! ছন্দ 

সমাসের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । আদি-পদের দ্বাবা চম্পু বুঝিতে হইবে; 

যেহেতু দণ্তী বলিয়াছেন, “গগ্ঠ ও পগ্যনয় কথার নাম্ চম্পু।” অন্থত্র-যেখানে 
রসবন্ধে অভিনিবেশ কর! হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে বিভাবাদির দ্বারা 

রসন্থ্টি হয় মুক্তকে কেমন করিয়া তাহার সংযোগ হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া 
বলিতেছেন__হুক্তকেঘিতি। অমরুকন্তেতি। যেমন অমরুশতকের- “প্রিয় 
কোনরূপে বিশ্বান উৎপন্ন করিয়াছে, কিন্তু প্রশ্নের সেয়ে উত্তর দিতেছিল 
তাহাতে তাহার বাক্য ব্খলিত, হুইয্া আসিতেছিল। -বিরহ্ক্কশা রমণী এমন 
ছল্ ক্রিল যে সে যেন শুনিতে পায় নাই। সথী শুনিতে পাইলে তে! সহ 
করিবে না।.. এই আশঙ্কা করিয়া - সে শূন্ত হে বিস্ষারিত নেজে সভয়ে দীর্ঘ 
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রসবন্ধের সম্পর্কে যে ওচিত্যের কথা বলা হইয়াছে যে 
শা তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহ সর্বত্র দীপ্তিমান্ 

বিষয়ের অপেক্ষায় তাহা কিঞিৎ বৈশিঃ) লাভ 
চ ৯ || 

অথবা পগ্যবশু গগ্ঠবন্ধেও রচনা রসবন্ধের সম্পর্কে কথিত ওঁচিত্যকে 

আশ্রয় করে। তাহা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে কিঞ্িশ বিভিন্নতা 
লাভ করে- সর্ধপ্রকারে নছে। "তাই গগ্যবন্ধেও অতিদীর্ঘ সমাসযুক্ত 
সংঘটনা বিপ্রলম্তশৃ্জার রস ও করুণ রসের অভিব্যক্তিতে শোভা 

পায় না। নাটকাদিতেও সমাসহীন সংঘটনাই যুক্তিযুক্ত। রৌদ্র, 
বীর প্রস্থৃতি রসের বর্ণনায়ও দীর্ঘসমাসযুক্ঞ সংঘটনা শোভা! পায় না। 
বিষয়মূলক উঁচিত্য রদমূলক ওচিত্যানুসারে গৃহীত হয় অথবা 

গৃহীত হয় না। তদনুসারে বলা যায় যে আখ্যায়িকায় অত্যন্ত 

নিঃশ্বাস মোচন করিল।” 'এই শ্লোকে বিভাবাদির প্রকাশ ক্ফুটই বটে। 
বিকটেতি। সমাঁসহীন যে সংঘটন। তাহার মধ্যে অর্থপ্রতীতি মন্থর এবং 
ক্রিশ্নাদির প্রতি আকাঙ্াযুক্ত হয় বলিয়! দূরবর্তী ক্রিয়াপদের অভিমুখে বিলম্বে 
ধাবিত হয় এবং সেইজন্য প্রতীতি বাচ্যার্থেই বিশ্রান্তি লাভ করে; তাই তাহা 
রসচর্বণাষোগ্য হইতে পারে না। ইহাই ভাবার্থ। প্রবস্াশ্রয়েঘিতি। 

সন্দানিতক হইতে আরম্ভ করিয়! কুলক পর্যস্ত। (অথবা) প্রবন্ধে তো 
মুক্তক থাকেই ; যাহার দ্বারা পুর্বাপরের অপেক্ষা না করিয়া রসচর্বণ। সিষ্পক্ন 
হয় এইবূপ মুক্তকের কথাই এইখানে বল! হইয়াছে । যেমন তামালিঙ্গ 
প্রণয়কুপিতাং” ( মেঘদূত ) ইত্যাদি শ্লোকে । কদাচিদিতি--বৌব্রাদি বিষয়ে। 
নাত্যস্তমিতি | রস.হ্ঙিতে যে অতাধিক মনোযোগ দেওয়া হয় না সেইজস্-_ 

এইভাবে যৌজনা করিতে হইবে । বৃত্ত্যৌচিত্যমিতি । পরুষা, উপনাগরিকা 
ও গ্রাম্যা এই সকল বৃত্তির ওচিত্য প্রবন্ধ ও রসের অনুযায়ী । অন্তথেতি। 

ঘে সকল বৃত্তিতে তাৎপর্য কথামাত্রে পীমাবন্ধ সেইখানেও যথেচ্ছ প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে । 'ছবয়্োরপীতি । এখানে সপ্রমী বিভক্তি। যে সর্গবদ্ধ কাব্যে 

তাৎ্পধ্য কথায়ই নিবদ্ধ থাকে তাহার উদাহরণ--যেমন ভট্ট জঘন্কের কাদস্বরী 

কথাসাঁর। রসতাৎপর্ধযময় সর্থবদ্ধ কাব্য__যেমন রঘুবংশ(দ্ি । অন্যে কেহ কেহ 



২০৮ ধন্তালোক 

সমাসধুক্ত সংঘটন! শোভা পায় না; নাটকাদিতে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘট 
তাহার নিজের উপযোগী বিষয়েও শোডা পাঁয় না। এইভাবে সটলার 
নিয়ম অনুসর্তব্য । 

_প্রবন্ধাত্মক অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি রামায়ণমহাভারতাদিতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহা প্রসিদ্ধই। তাহা যে প্রকারে প্রকাশিত হয় তাহা 
ইদানীং প্রতিপারদদিত হইতেছে-_- 

বিভাব, অন্ুভাব ও সঞ্চারীভাবের উিত্যের ঘার! 
সৌন্দর্্যপ্রাপ্ত কাহিনীর বিধান করিতে হুইবে-__তাহা কল্পিত 
কথাশরীরই হউক অথব! ইতিরতই হউক । ১০ | 

যে অংশ ইতিবতের বশে আসিয়াছে অথচ ঘাহ। রসের 
প্রতিকূল তাহাকে ত্যাগ করিয়৷ অপর কিছু কল্পনা! করিলেও 
তাহাকে অভী£ রসের উপযোগী করিয়া মধ্যে মধ্যে স্থাপিত 
করিয়া কথার উন্নয়ন করিতে হুইবে। ১১ ॥ 

কেবল শীন্তরনিয়ম প্রতি পালনের ইচ্ছায় নহে রসাভিব্যক্তির 
অনুসারে স্ি ও সন্ধ্যঙ্গের যৌজনা করিতে হইবে। ৯২ ॥ 
“সংস্কৃত ও প্রাক্কত এই ছুইটিতে” এই ভাবে “ছ্বয়োঃ-শব্ের ব্যাখ্যা করেন। 

কিন্তু বল! যে হুইয়াছে-_“রসতাৎপর্ধ্যং সাধীক়ঃ, (রসতাৎ্পর্ধ্যময্র-মার্গই সুষ্ঠট,তর, 
তাছা কিসের অপেক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে? দ্ুতরাং 
এইদ্প ব্যাখ্যায় অর্থ অস্পষ্ট হইবে। বিষয়াপেক্ষমিতি | “বিষয়'-শবের 
দ্বার! এখানে গগ্যবন্ধের ভেদ বুঝিতে হইবে । ৭, ৮ ॥ 

যে সিদ্ধান্ত প্রমাপিত হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন-__রসবন্ধোক্তমিতি । 
বৃত্তিতে 'বা'শব্ষ এই পক্ষেরই দিদ্ধান্তের গ্োতন! করিতেছে । যেমন-_-্ী 

' নরপতি, বন্ধি ও বিষ যুক্তি অনুসারে নেবন করিলে স্থার্থের অস্ভুকুল হয়, 
অন্তথা তাহার] 'দুঃখাতিশযোরই কারণ হয়।” রচনা-_সংঘটনা। তাহ 
'হুইলেও রিষয়ের গুচিত্য একেবারে পরিত্যক্ত হইল না; তাই বলিতেছেন-- 
কিঞ্চিৎ, বিভেদ অর্থাৎ, অবান্তর বৈচিত্র্য যাহার সহদ্ধ সম্পাদনীয়, সেই 
জা নি বিষয়কে 'সহৃকারীরূপে গ্রহণ, করা হইয়া থাকে । ইহা ব্যাধ্য 

। বলিতেছেন--তহিতি।  সর্ববাকারমিতি-_ইহা, ক্িয়াবিশেষণ 
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অধর অনুসারে কাব্যের মধ্যে রসের উদ্দীপন ও প্রশমন 
গ্রহ *যে জঙ্গী রসের বিচ্ছেদ আরব হইয়াছে তাহার 
অনুলন্ধান 1 ১৩ ॥ 

অলষ্কার ঘোজনের শক্তি থাকিলেও রসের আনুকুল্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। তাহাদের যৌজন এবং রসাদির ব্যঞ্জকত্ 
ঙ্জ অ- ২ প্রবন্ধের রচনা । ১৪ 1 

প্রবন্ধও রসাদির ব্যঞ্জক হয় ইহা বলা হইয়াছে ; ব্যঞ্জকতবের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া তাহার রচনা বিধেয়। প্রথমে সেইরূপ কথাশরীরের 
যথোচিত বিধান করিতে হইবে যাহা বিভাব, অন্নভাব ও সঞ্জারী ভাবের 
ওচিত্যের সবার! চারুত্ব লাভ করিয়াছে অর্থাৎ যে রসভাবাদি প্রতিপাদন 

করিবার ইচ্ছা কর! হইয়াছে তাহার সম্পর্কে যে বিভাব, ভাব, অন্ত্রভাব, 
সঞ্চারী ভাব উপযোগী হয় তাহার ওঁচিত্যের জন্ঃ ৷ যে কথাশরীর বু্দর 

অসমাসৈবেতি । পসর্বঅ+__শেষে এইরূপ যোজনা করিয়া! লইতে হুইবে। 
সেই জন্তই ভরতমুনি বাকাভিনয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “প্রসাদণ্ডণ খণ্ড 
খণ্ড পাদের দ্বারা 1” এখানে ব্যতিক্রমের কথ! বলিতেছেন--ন চেতি! 

নাটকাদাবিতি । “ম্ববিষয়োইপি'_-এই অংশের সঙ্গে যোজনা করিতে হইবে । 
এইভাবে সংঘটনাব্যাপারে অলঙক্ষাক্রমব্যজ্য শোভা পায় ইহা নিপাত হইল । 

কাব্যগ্রবন্ধে যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য শোভা পান্ন তাহা নিব্বিবাদে সিহ্ধ। স্থতরাং 

এই বিষয়ে বক্তব্য কিছুই নাই। কেবল রসের প্রকাশন ব্যাপারে কৰি ও 
স্হদয় ব্যক্তিদিগকে ব্যুৎ্পন্ন করিবার জন্ত প্রবন্ধের ঘে প্রকারভেদ আছে 

তাহা নিক্বপণ কর! দরকার। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন- ইদানীমিতি | 
এখন সেই প্রকারসমূহ প্রতিপাদিত হইতেছে--এইকপ যোজন! কন্ধিতে 
হুইবে। প্রথমং তাবদদিতি-_ প্রবন্ধ রসব্যঞ্জক হইলে যে সকল প্রকার উপগঞ্গ 

হয় তাহার ক্রমে রসের উপযোগী হয় । প্রথযে কখাপরীক্ষা, তৎপর তাছাতে 

অধিকবস্তর সমাবেশ, তৎপর ফল পধ্যস্ত আনন্বন, অতঃপঝ রসের সম্পর্কে 

জাগরণ, পরে সমুচিত বিভাবাদির বর্ণনায় অলঙ্কারের উডিত্য ধোজন)। 

কারিকায় এই বিষয় পাঁচটির কথ! বলিতেছেন-”বিভাব ইত্যাদির স্বারা। 

তনদৌচিত্যেতি। শু্গার বর্ণনেচ্ছু করি সেইন্প কার আার্জহ কঙিছে. 



৯৬ ধ্বস্বালাকে 

হইয়াছে সেইরূপ কথাশরীক্জের বিধান করিতে হইবে) এমনভাবে 
তাহার' রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহা রসের ব্যঞ্জক হয়! ইহ 

প্রথম নির্দেশ । এই বিষয়ে বল! যাইতে পারে যে বিভাবের ওঁচিত' 
প্রসিন্ধই । ভাবের ওচিত্য তে৷ প্রকৃতির গঁচিত্যের উপর নির্ভর করে 

প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রকারানুসারে এবং দেবতা, মানুষাদি 

আশ্য়ান্সারে বৈচিত্র্য লাভ করে । অন্যথা যদি কেবল মান্থুষহে 

আশ্রয় করিয়া! দেবোচিত উতুসাহাদি অথব! যদি কেবল দেধতাকে 

আশ্রয় করিয়া মানুষের উশুসাহাদির বর্ণনা রচিত হয় তাহ 

হইলে তাহ অনুচিত হয়। তাই মনুষ্য রাজাদির বর্ণনায় সন্তার্ণ- 

লঙ্ঘনযুক্ত ব্যাপার রচিত হইলে তাহা সৌষ্ঠবশা এ/হুনও অবশ্যই 
নীরস হয়; অনৌচিত্যই এই নীরসত্বের হেতু । প্রশ্ন হইতে পারে: 
সাতবাহন প্রভৃতির নাগলোকবামনাদির কথা শোনা যায় ; তবে সমগ্র 

ধরণী ধারণক্ষম রাজাদের অলোকসামান্ প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় কি 
অনৌচিত, আছে 1 না, তাহ! নাই। আমরা বলি না যে রাজাদের 

যাহাতে খতুমাল্যাদ্দি বিভাবাদি, লীলা প্রভৃতি অন্থভাব এবং হর্ষ, ধৃতি প্রস্তি 
সঞ্চারীভাব ক্ষুটভাবে থাকে__ইহাই অর্থ । প্রসিদ্ধমিতি । লৌকিক ব্যবহাবে 
ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। ব্যাপার ইতি । ব্যাপার'-পদ ব্যাপার বিষয় 
উৎসাহের উপলক্ষণ। স্থায়িভাবের উঁচিভ্যই ব্যাখ্যার বিষয় হুইস্জাছে: 

অন্ুভাবের গুঁচিত্য নহে । সৌষ্টবভূতোহ্পীতি । বর্ণনাব মহিমার দ্বারা 

তঙত্বিতি। নীরসত্ববিষয়ে। ব্যতিরিক্তং ত্বিতি। এই প্রসঙ্গে কথাটা দাডাইক 
এই- যেখানে শিষ্যের বা পাঠকের প্রতীতির ব্যাঘাত হয় না সেইব্প বর্ণণী 
বিষয় । সেইখানে কেবল মানুষের পক্ষে একপদে সপ্চসমুদ্র লঙ্ঘন অসম্ভব 

বলিয়া তাহা মিথ্যারূপে হৃদয়ে ম্ফরিত হয়? চতুর্বর্গের যে উপায় উপদেশের 
বিষয় ইহা সেই উপায়ের অলীকতভাও প্রমাণ করিয়া দেয়। রামাদির সেই? 
চরিতও অসত্য বলিয়। প্রতিপন্ন হয় না, কারণ তাহাদের সম্পর্কে পূর্বপ্রসিণি 

পরস্পর বিশ্বাস পরিপুষ্ট হইফ্সাছে। যেখানে র্বাম প্রত্তৃতিরও অন্ত কোন 

গ্রলিদ্ষিবিরন্ধপ্রভাব ক্ষজ্নাপুর্ববক বণিত হয় তাহ! অসত্য বলিয়াই প্রতীত হয় 
'অসভাবা বন্ধ বর্ণনযোগ্য লহে। তেন হীতি। প্রখ্যাত উদাত্বন্ধ গ্রহ 
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প্রভাবাতিশয্ের বর্ণনা অনুচিত ) কিন্তু কেবল মানুষকে আশ্রয় করিয়া 

যে কথাবস্ত কল্পনার দ্বার সৃষ্ট হয় তাহাতে দেবোচিত গচিতোর যোজনা 
কর! সঙ্গত নহে । €দবশক্তিসম্পন্ন মানুষদের কথদত উভয়েব উপযোগী 
ওচিত্যের প্রয়োগে কোনই বিবোধিতা নাই । যেমন পাগুবাদির 
কথাতে । কিন্তু সাতবাহন গ্রভৃতিব সম্পর্কে যে সকল কম্মবৃত্তাস্ত 

শোনা যায় শুধু তাহা বর্ণিত হইলেই বসাম্ুযায়ী বলিয়। প্রতিভাত 
হয়। তাহাদের সম্পর্কে তদতিরিক্ত কিছু বচনা কবিলে অগ্চিত হইবে । 
সুতরাং ইহাই সারার্থ___ 

«“অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের অন্ত কোন কারণ নাই। প্রসিদ্ধ 
গচিত্যান্ুুযাঁয়ী বচনা বসেব শ্রেষ্ঠ গুপ্ত রহস্য স্ববপ ।% 

স্তুতবাং ভবতেব নাট্যশাস্ত্রে ইহ নির্দিষ্ট হইয়াছে যে নাটকাদিতে 
প্রখ্যাত বস্তবিষয় ও প্রখাত উদাত্ত নায়কেব গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য । 

এইজন্ত নায়কেৰ ওঁচিতা-অনৌচিত্য বিষয়ে কবি কিংকর্তব্যবিমুত হয়েন 

না। যিনি কল্পিত বিষয়বস্ত্রসমন্িত নাটকাদিব স্যষ্টি কবিবেন তিনি 

অপ্রমিদ্ধ, অনুচিত নায়ক স্বভাবের বর্ণনা দিলে তাহাতে মহাপ্রমাদ 

হইবে। এইরূপ আপত্তি হইতে পাবে_-উত্সাহাদিভাবের বর্ণনায় যদি 

কবাব জন্য । ব্যামুহাতীতি। কি বণনা কৰিব এইবপ স*শষ হয ন।। যস্তিতি 

_কবি। মহান্ প্রমাদ ইতি | ্ৃৃতবাং যে নাটকাদিব বিবযবন্ত কল্িত 

ভবতমুনি তাহ নিরূপণ কবেন নাই বলিয। তাহা স্পষ্ট কব উচিত নহে । 

ইহাই তাংপধ্য । “আদি'-শব্দ এখানে সানৃশ্টবাচক , হিমালযাদি প্রসিদ্ধ 

দেবচবিত্রও ইহাব দ্বাৰা বুঝান হইতেছে । অপব কেহ কেহ বলেন-_ 
“বহুব্রীহি সমাসেব ছ্বাবা! এখানে উপলক্ষণ বল] হইয়াছে , স্ুতবাং নাটকাদি 

বলিতে নাটকপ্রকবণ অর্থাৎ নাটকজাভীয় সকল বচনাব কথ। বল। হইযাছে।” 

নাটিকাদি_-এইক্ষপ পাঠও আছে। সেইখানে "আদি'-শব সাদুশ্থ্থচক | 

ন্তরাং ভরতমুনি যে নাটিকার লক্ষণ কবিয়াছন-_“প্রকবণ ৪ নাটকে; 

ধোগে উৎপাগ্ঠবস্ত পাওয়া যায় ।» সেইখানে যথাক্রমে প্রধাভ ও উদ্ধা 

নবপতির নায়কত্ব বুঝিতে হইবে । তাহ! হইলে কেমন কবিষ। কবি সন্যোগ- 
শৃ্জারেব কথ! বর্ণনা করিবেন এই আশঙ্কা কবিঘ। ললিতেছেন--ন চেতি 
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দেখত! মনুষ্যাদিবিষয়ক ওঁচিত্যের কিছু কিছু পরীক্ষা করিতে চাছেন তকে 
করুন, কিন্ত রতি প্রন্থৃতিতে তাছার কি প্রয়োজন ? ভরতের নাট্যশান্ত্রে 

যে ওচিত্য নিদ্ধারিত হইয়াছে তাহার অনুযায়ী ব্যবহারের দ্বারাই রতি 
দেবতাদের সম্পর্কেও বর্ণনীয় ইহা নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। এই মত ঠিক নহে; রতিবিষয়ে ওঁচিত্য অতিক্রম করিলে 
অতিশয় দোষ হয়। তাই অধম প্রকৃতির ওচিত্য অনুসারে উত্তম- 

প্রকৃতিবিশিষ্ট নায়কনায়িকার রতি বর্ণনা করিলে কি উপহাস্ততা না 

হইবে? ভরতের অন্ভুশাসনে ও শুঙ্গারবিষয়ক প্রকৃতি অন্থুযায়ী তিন 
প্রকারের গচিভ্যের কথা আছে । যদ্দি বল! হয় যে যাহাকে দেববিষয়ক 

গুঁচিত্য বলা হয় তাহা এখানে অন্থপযোগী, তাহা! হইলে উত্তর এই 

- শৃঙ্গার বিষয়ে দিব্য ওঁচিত্য অপূর্ব একটা কিছু নেে। তবে কি? 
ভরতের অন্ুুশাসনের অনুমোদিত বিষয়ে রাজাদি উত্তম নায়ক সম্পর্কে 

যে শুঙ্গারসম্পকিত রচনার উল্লেখ আছে তাহা! দেবতাকে আশ্রয় 
করিলেও শোভ। পায়। নাটকাদিতে রাজ। প্রভৃতি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ 
গ্রাম্যপদ্ধতিতে শৃঙ্গাররসের বর্ণনার খ্যাতি নাই; দেবতা সম্পর্কেও 
তাহা পরিহরণীয়। যদি বল! হয় যেনাটকাদি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে 

তখৈবেতি । ভরতমুনিও বলিয়াছেন, “ন্থর্যের দ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধম- 

দিগের এবং ভয়ের দ্বারা নীচ প্ররুতিদের ।” ন্থৃতরাং মুনিও বিভাব ও 
অন্ুভাবাদিতে প্রকৃতির ওঁচিত্য স্থানে স্থানে বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন । 

ইয়ত্বিতি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে- _লক্ষণজ্ঞতা, লক্ষ্যের পরিশীলন এবং 
অনৃষ্ট ও দেবতাদির প্রসাদে উদ্দিত স্বীয় গ্রতিভাশালিতা--ইহারা অন্থসরনীয়। 
রসবতীষু-_-অনাদরে সপ্তমী । অবিবেচকজনের রসবস্তার অভিমান তদভিপ্রায়ে 
_-এইক্ধপ বুঝিতে হইবে। বিভাবাদির ওঁচিত্যব্যতিরেকে আবার কেমন 
রসবস্ত! বা রসখালিতা হইতে পারে? কবেরিতি। সেইখানে ইতিহাসান্থ- 
সারেই আমি কাব্য নিবন্ধ করিয়াছি, এইরূপ অসন্দীচীন উত্তরও সম্ভব হয় 
না। তত্রচেতি। রপময়ত্ব সম্পাদনে। সিক্ধেতি। যেখানে রস আত্বাদমাত্রে 
পর্যবসিত হইয়াছে, ভার্পার বিষয় নছে। ইতিহাস কথামাজের আঙ্জয় ; 

সেই ইতিহাসার্থের নহিত কবির নিজের ইচ্ছা! প্রযোজ্য নহে । এখানে সহার্থের 
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রচিত হয় বলিয়া এবং সম্ভোগশূঙ্গারের অভিনয় অসভ্য বলিয়া 
সেইখানে তাহা! পরিহার করিতে হইবে, তাহা হইলে উত্তরে বলিব, 

ইহা ঠিক নহে। যদি এবংবিধ বিষয় অভিনেন্ন কাব্যে অসভ্যতা- 
দোষতুষ্ট হয়, তবে ( অনভিনেয় ) কাব্যে ইহার অসভ্যতা-দোষ কে 
নিবারণ করিতে পারে? সুতরাং অভিনেয়ু এবং অনভিনেয় 

কাব্যে উত্তম প্রকৃতির রাজাদির সঙ্গে উত্তম প্রকুতির নায়িকাদের 
যদি গ্রাম্যসম্ভোগবর্ণনা দেওয়া হয়, তবে তাহা মাঁতাপিতার 

সম্ভোগবর্ণনার মত অতিশয় অসভ্য হয়। উত্তম দেবতা সম্পর্কেও 

ইহা প্রযোজ্য । অধিকন্ত, সম্তোগশুঙ্গারে সুটরতলক্ষণযুক্ত একটি 
প্রকারই সম্তভাবিত হয় না; পরস্পরকে প্রেমের সহিত দর্শনাদি অন্ত 

যে সকল প্রকার আছে তাহা কেন উত্তম প্রকৃতি বিষয়ে বণিত হইবে 
না? সুতরাং উৎসাহের ম্যায় রতিতেও প্রকৃতির ওচিত্য অনুসরণ 
করিতে হইবে, বিস্ময়াদিতেও সেইরূপ । এবংবিধ বিষয়ে মহাকবিরাও 
লক্ষ্য বস্ততে যদি সয়ুচিত দৃষ্টি না দেন তাহা হইলে তাহ। দোষেরই 
হইবে। তাহাদের প্রতিভাশক্তির দ্বারা সেই দোষ আচ্ছাদিত হয় 

বলিয়া ধরা পড়ে না ইহা বলাই হইয়াছে । ভরতের নাট্যশাস্্াদিতে 

দ্বাবা বিষষ-বিষষী ভাব বুঝিতে হইবে । ইহাই ব্যাখ্যা কবিতেছেন--'তেষুঃ 
এই সপুম্যন্থ পদেব দ্বারা । নিজের ইচ্ছানিম্মিত অর্থ ইহাদেখ মধ্যে প্রযোজ্য 

নহে। যদি কোনরূপে যোজন! কর! হয় তাহ! হইলেও প্রমিদ্ধ বসবিরোধী 
কোন অর্থ যোজনীয় নহে। যেমন কেহ রামকে নাধক কৰিষ। তাহার 

চবিত্রে ধীরললিতত্ব যোজনা করিলে অতিশয় অসমঞ্জস হইবে। যত়ক্রমিতি। 

যেমন রামাভ্াদয়ে ষশোবশ্মা বলিয়াছেন_-স্থিতমিতি যথাশয্যাম্।” কালি- 

দাসেতি | রঘুবংশে অজ প্রর্তাতি রাজার বিবাহ্াদির বর্ণনা ইতিহাসে 

নিরূপিত হয় নাই। হরিবিজয়ে কাস্তার প্রসাধনের অলহিসাবে পারিজাতের 
হরণ ইতিহাসে দেখা ন। গেলেও.রসসম্মতই | সেইন্ধপ অজ্জ্নের পাতাল- 
বিজয় ইতিহাসে অপ্রলিষ্ক হইলেও রসসম্মত। ইভাই যুক্তিযুজ, তাই 
বলিতেছেন--কবিনেতি। সন্ধীনামিতি । “ইহা কর্ডব্য ।”--এইকপ অন্থ- 

শাসন ধাহার পরমার্থ সেইবপ প্রদূপদৃশ শ্রুতিস্থতিশাস্্ে যাকার। বুত্পন্ন নহেন। 
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অনুভবের ওঁচিত্য প্রসিদ্ধই। ইহা বলা হইতেছে--ভরতাদি বিরচিত 
অনুশাসন মানিয়া লঙয়া, মহাকবি প্রবন্ধের পর্যালোচনা করিয়া 
এবং স্বীয় প্রতিভা অনুসরণ করিয়া কবি অবহিতচিত্ত হইয়া যু করিয়া 
দেখিবেন যাহাতে তিনি বিভাবাদির ওঁচিত্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন। 
ওঁচিত্যবান্ কথাশরীর--তাহা ইতিবৃত্তই হউক বা কল্লিতই হউক-_ 
গৃহীত হইলে তাহা রসের ব্যপ্তক হয়; ইহার দ্বার! প্রতিপাদন 

করিতেছেন-_বিবিধ রসবান্ 'কথা ইতিহাসাদিতে থাকিলেও তন্মধ্যে 

যে কথাশরীর বিভাবাদির ওঁচিত্যসমস্থিত তাহাই গ্রাহা, অপর কিছু 
নহে। ইতিবৃত্ত হইতে আহত কথাশরীর অপেক্ষা কল্পিত কথাশরীরে 

কবিকে বিশেষ করিয়৷ প্রযত্ববান্ হইতে হইবে । সেইখানে কবি 

অন্বধানবশতঃ ওচিত্য হইতে গ্থলিত হইলে কবির অব্যৎপত্তির 
সম্ভাবনা খুব বেশী হইয়া পড়ে । 

এই বিষয়ে এই সংগ্রহ শ্লোক দেওয়া হইতেছে-_- 
«“কল্লিত কথাবস্ত সেই সেই ভাবে রচনা করিতে হুইবে যাহাতে তাহা 

সবই রসময় হইয়া প্রতিভাত হয় ।” 

“এই কর হইতে ইহা হইল” এইবপ যুক্তিযুক্ত কর্্মফলসম্বন্ধপ্রকাশকাঁরী 
মিত্রসদৃশ ইতিহাস শাস্বাদিতেও ধাহার! বুযুৎপন্ন নহেন অথচ তাহারা অতি 

অবশ্ট শিক্ষাদানের পাত্র, কারণ তাহার! প্রজাপালনযোগাতাবিশিষ্ট রাজপুত্র- 
সদৃশ । যে বৃৎ্পত্তি চতুর্ববর্গেব উপায় তাহা ইহাদের হৃদয়ে যাহাতে প্রবেশ 
করিতে পারে সেইভাবে নিহিত করিতে হইবে । ইহা রসাস্বাদযুক্ত হইয়াই 
হৃদয়ে অন্ুপ্রবিষ্ট হইবে । চতুর্ববর্গ লাভের উপায্বের ব্যুৎপত্তি রসের আনুষঙ্গিক 
ফল এবং এই রস বিভাব, অস্ুভাব প্রভৃতির সংযোগে উত্পাদিত হয়। এই 
ভাবে রসোচিত বিভাবাদির রচনায় রুঝ্বাম্বাদবিহ্বলতাই শ্বতঃপ্রপোদিত 
বুৎপত্ভিতে প্রযোজক; তাই গ্রীতিই ব্যুৎপত্তির প্রযোজিকা। আমার উপাধ্যান্ব 
বলিয্নাছেন, *রসের আত্মা গ্রীতি ; তাহাই নাট্য, নাট্যকেই জানিও।” এই 
প্রীতি ও ব্যুৎ্পতি ভিন়্নপী নহে, কারণ দুইয়েরই বিষয় এক । বিডাবাদির 
চিত্যই প্রকৃতপক্ষে গ্রীতির নিদান ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। সেই 
রসোচিত বিভাবাদির ফলে পরিপত হুওয়! পর্ধ্স্ত যথাশ্বরূপ জ্ঞানের নাষ 
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সেই বিষয়ে উপায় হইতেছে সম্যকক্পপে বিভাবার্দির ওচিত্যের 

অন্থসরপ। তাহা দেখানই হইয়াছে । অপিচ--- 
“যে রামায়ণাদি কথানিধান সম্পূর্ণরূপে রসসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া! 

খ]াভি আছে তাহাদের সঙ্গে নিজের রসবিরোধী ইচ্ছ! যোজনীয় নহে” 
ণ নেই সকল কথানিধানে স্বীয় ইচ্ছা যোজ্যই নছে। বলাই 
হুইয়াছে--“কথামার্গে অল্প ব্যতিক্রমও সঙ্গত নহৈ।” যদি নিজের 

ইচ্ছার যোজন৷ করিতেই হয় তাহা হইলে রসবিরুদ্ধ কোন ইচ্ছা যোজনীয় 
নহে। প্রবন্ধকে রসব্যঞ্ক করিতে হইলে এই দ্বিতীয় নিমিত্ত ব! 

কারণ-_যাহা ইতিবৃত্তের বশে আসিয়াছে কিন্ত রসের কথঞ্িৎ প্রতিকূল 
এইরূপ অংশ পরিত্যাগ করিয়া কাব্যের মাঝে মাঝে পুনরায় তাহার 

অবতারণ। করিলেও অভীষ্টরসের অনুসারে কথায় উন্নয়ন করিতে 

হইবে, যেমন কালিদাপাদদির প্রবন্ধসমূহে, অথবা! যেমন সর্ধসেনবিরচিত 

বুৎপত্তি বলিয়া কথিত হয়। যাহা অদৃষ্টবশে, দেবতার প্রসাদে বা! অন্যভাবে 
সঞ্জাত হয় তাহাই ফল। তাহা উপদেশ্ট নহে; তাহা হইলে উপান়্- 
বিষয়ক* বু[ৎ্পত্তির উদয় হয় না। স্বতরাং উপায়রূপে যাহা প্রবৃত্ত হইয়াছে 

তাহার সিদ্ধি; অন্গপায়রূপে* যাহ! প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার নাশ- এইভাবে 
নায়ক-প্রতিনায়ক সম্বন্ধে অর্থ ও অনর্থের ব্যুৎপত্তি সম্পাদন করিতে হইবে । 
উপায়ও কর্তার ছারা আশ্রিত হইয়া পাঁচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা-_ন্বরূপ, 
স্ব্ূপ হইতে কিঞ্চিৎ বুদ্ধিপ্রাপ্তি, কার্ধ্যসম্পাদনযোগ্যতা। প্রতিবন্ধক আপতিত 

হইতে পারে এইক্পপ আশঙ্কা করা, প্রতিবন্ধক নিবারণ ব্যাপারে বাধকের নাশ 
করিয়া স্দৃঢভাবে ফল পর্ধ্যস্ত আনয়ন । এইভাবে ক্লেশগহিষুট। কার্যে 
বিফলতা সম্পর্কে ভয়শীল, বিবেচনাপুর্বক ক্মে রত বাক্তিদিগকে নায়কক্ষপে 

গ্রহণ করিতে" হইবে । ভরতমুনি এইভাবে এই পাচাট নায়কগত অবস্থার বিবর- 
দিতেছেন__“সাধনীয় ফলবিষয়ে নায়কের যে ব্যাপার প্রযোক্তার! তাহার 
আন্ুপুর্ধ্বিক পাচ অবস্থা জানিয়া লইবেন--প্রারস্ত, প্রবস্ত, প্রাপ্তির সম্ভাবনা. 
নিয্নত ফলপ্রাপ্তি ও ফলযোগ ।” নায়কের এই যে পঞ্চবিধ অবস্থা তাহা: 

* অতীট যে ব্ণধায় বিষয় তাহার অনুকূল রচদাই উপায় । ওতীষবর্নীয় বিষের প্রতিকৃঃ 
যে চরিজধর্ণগ! তাহা অঙ্জপাক়্ । 
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হরিবিজয়ে অথবা যেমন মদীয় অজ্জ্রনচরিত মহাকাব্য । কাব্য- 
রচয়িতা কবিকে সর্বাস্তঃকরণে রসের বশবস্তী হইতে হইবে । সেইখানে 
তিনি ইতিবৃত্তে যদি রসের প্রতিকূল কোন অংশ দেখিতে পান তাহা 
হইলে ইহাকে দুর করিয়াও তিনি নিজে স্বাধীনভাবে অন্ঠ কোন কথার 
স্থপতি করিবেন। ইতিবৃত্বমাত্রনিবর্বাহে কবির কোন প্রয়োজনই নাই, 
কারণ ইতিহাসাদিতে তাহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রবন্ধকে রসব্যঞ্জক 
করিতে হইলে এই অপর মুখ্য নিমিত্ত বা কারণ-_মুখ, প্রতিযুখ, 
গর্ভ, অবমর্শ, নির্বহণাখ্য সন্ধি এবং উপক্ষেপ প্রভৃতি তাহার অঙ্গাদির 
রসাভিব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থাপন করিতে হইবে, যেমন 
রত্বাবলীতে ; কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিবার উদ্দেশ্টে 
ইহাদের ব্যবস্থাপন করিলে চলিবে না । যেমন বেণী-সংহারে দ্বিতীয় 
অক্কে রসের প্রতিকূল হওয়া সত্বেও বিলাসনামক প্রতিমুখ সন্ধ্ঙ্গ যে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা কেবল ভরতমুনির মত অন্থুসরণ করিবার 
ইচ্ছার জন্য। প্রবন্ধকে রসের ব্যঞ্জক করিতে হইলে, আর 

সম্পাদ্দক কর্তার যে ইতিবৃত্ত তাহা পঞ্চধা বিভক্ত। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ, 
নির্বহণ__এই পাচটি সার্থকনামা সন্ধি ইতিবৃত্তের অংশ। সন্ধান কব] হয় 
বা সংযোজিত করা হয় এইভাবে বু[ৎ্পত্তি করিয়া! “সদ্ধি'। সেই সদ্িগুলিব 
নিজেদের সম্পাগ্যবিষয়ে ক্রম থাকায় পাঁচটি অবান্তর বিভাগ আছে , ইহাব। 

ইতিবৃত্তের অংশ । উপক্ষেপ, পরিকর, পরিস্যস, বিপোভন--ইত্যাদি সন্ধঙ্গের 
নাম। অর্থপ্রকৃতিরা ইহাদেরই অন্তড়ৃতি। তন্মধ্যে যে শ্রেণীর নায়কের সিছ্ছি। 

নিজের আয়ত্ত তাহার তিনটি সন্ধ্যঙ্গ--বীজ, বিন্দু ও কাধ্য । বীজেব ঘাব! সর্ব 

ব্যাপাষ বিবক্ষিত হইয়াছে + বিন্দুর দ্বারা অন্থসন্ধান ও কাধ্যের দ্বাব৷ নির্বাহ 
বিবক্ষিত হইয়াছে । অর্থসম্পা্ বিষয়ে কর্তার সন্দর্শন, প্রার্থনা ও ব্যবসাম্নৰপ 
হুড এই তিন প্রক্কৃতি। নীয়কের সিদ্ধি সচিবের আম্মত্ত হইলে, 

সচিব নায়কের জন্য অথবা! নিজের জন্ প্রবৃত্ত হইলে অথব] নায়কার্থ ও স্বার্থকে 
প্রবৃত্ত করিলে প্রকীর্ণত্ব ও প্রসিদ্ধত্বের হবার! প্রকরী ও পতাকার নামকরণের 

জন্তু এই উততয় প্রকার সম্বন্ধীয় ব্যাপার বিশেষ 'প্রকরী' ও 'পতাকা? শবের 
ছার] কঘিত হয়-_ইহা বল! হইয়াছে। অতএব যে ধক্তব্য কাহিনীর গ্রস্ততফল 
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একটি নিমিত্ত এই--অবসরা্সারে মধ্যে মধ্যে রসের উদ্দীপন 

ও প্রশমন, যেমন রড়াবলীতেই। আবার যে অঙ্গী রসের 
বিশ্রান্তি আবন্ধ হইয়াছে তাহার পুনবাঞ অন্থুসন্ধান। যেমন 

তাপসবশুসরাজে । নাটকাদি প্রবন্ধবিশেষে রস অভিব্যক্ত কবিতে 

হইলে অপব আর এক নিমিত্ত বুঝিয়া রাখিতে হইবে--অলঙ্কার রচন৷ 

করিবার শক্তি থাকিলেও যাহাতে তাহারা রসের অনুকূল হয় এইভাবে 

তাহাদের যোজনা করিতে হুইবে। শক্তিমান কবিও কখনও কখনও 

অলঙ্কারের প্রতি অতিশয় অগুরাগেব জন্যই রসের সহিত সম্বন্ধের 

অপেক্ষা না রাখিয়া অলঙ্কারের ব্চনায় একাগ্রচিন্তে মনোনিবেশ 

করিয়াছেন--এইবপ দেখাই যায়। অপিচ, 

সমাপ্সি পাইয়াছে তাহাব পঞ্চসন্ধিত্ব, পূর্ণসন্ধাক্গতা এমনভাবে নিবদ্ধ কাঁবতে 

হইবে যে তাহা সকলেব ব্যুৎপত্তি দান করিতে পাবে। প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত 

হইলে এই নিয়ম যাঁনিতে হইবে না। তাই ভবতমূনি বলিয়াছেন-_“প্রাসঙ্গিক 
ইতিবৃত্ত ভিন্নবিষয়ক হওযাঁষ এই নিয়ম খাটিবে না।” এই কাবণে বত্বাবলী 
নাটকে ধীবললিত নায়ক ধশ্মেব অবিবোধী সম্তোগে বত হওয়ায় অনৌচিত্য 
না হইয়া ববং সে স্থখীই হয়। পশ্মসঙ্গতসস্ভোগেব শ্লাঘাতাব জন্য পৃথিবী- 

বাজ্য এবং তৎসহ কন্যালাভ এই মহাফল উদ্দেশ করিয়া প্রস্তাবনা কবাষ 
অবস্থাপঞ্চকলমন্িত, সমুচিত সন্ধ্ঙ্গপবিপুর্ণ অর্থপ্ররুতিযুক্ত পাচটি সন্ধিই 

দেখান হইয়াছে । পপ্রাবস্ভেহ্মিন্ শ্বামিনো বুদ্ধি হেতৌ”-_এই বীজ হইতে 

'আবস্ভ করিয়া “বিশ্রান্ত বিগ্রহ কথ: এবং “বাজাংনিঞ্জিতশক্র”-_ এই সকল 

বাক্যের দ্বার “উপভোগসেবাবসরোহ্যং” ইত্যাদি উপক্ষেপ প্রভৃতি নিৰপিত 

হইয়াছে । এই সমস্ত সন্ধ্যঙ্গন্বরূপ রত্বাবলী পাঠেব সঙ্গে সঙ্গে প্রদশিত 

হওয়ায় গ্রন্থের অতিশয় গৌবব আনয়ন কবিতেছে। পূর্বাপর বাকা ছাড়া কোন 

একটি উদ্দাহরণ গ্রদণিত হইলে পুর্বাপব সন্বদ্ধ না থাকায় বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন 

হইবে, এই জন্ত বিস্তৃত কবিয়া বল! হঈল না। এই অর্থ সবত্বে বুদ্ধিপুর্ধ্বক 

বুঝিতে হইবে এইরূপ অভিপ্রায় থাকায় নিজে যে ব্যতিক্রমের কথা 

--ন তু কেবলয়।”--তাহার উদাহবণ দিতেছেন। “কেবল”-শ্ ও 

“ইচা”-শব প্রয়োগ করাব উদ্দেস্ত এই--রসাঙ্গতৃত ইতিবৃত্তের প্রশস্তা 
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এই ধ্বনির অনুত্বানাত্বক যে জন্য প্রভেদ ৬৭ ০৩ হইয়াছে 
তাকাও কোন কোন কাব্য প্রবন্ধকে আশ্রয় করিয়া প্রতিভাত 
হয়। ১৫ || 

এই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধবনির অন্থরণনরূপব্যঙ্গ্য নামক যে 
হুইপ্রকার বিশিষ্ট প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে তাহাও কোন কোন কাব্য- 
প্রবন্ধকে নিমিত্ত করিয়া ব্যঞ্জকরূপে প্রকাশিত হয়, যেমন মধুমথন- 

বিজয়ে পাঞ্চজন্তের উক্তিতে। অথবা যেমন আমারই বিষমবাণলীলায় 
কামদেবের সহচর সমাগমের বর্ণনায় । অথবা যেমন মহাভারতে 

গৃধগোমায়ু সংবাদাদিতে । 

উৎপাদনই নন্ধ্যঙ্গের প্রয়োজন এইরূপ ভরতমূনি বলিয়াছেন । পূর্ববরঙ্গাজের 
স্তায় পুণ্যসম্পাদন বা বিঙ্গনিবারণই ইহার প্রয়োজন নহে। যেহেতু তিনি 
বলিয়্াছেন-_“ইষ্ অর্থের প্রতিপাদন, বৃত্ান্তের ক্ষয় হইতে না দেওয়া, নাট্য- 
প্রয়োগের প্রতি অন্ুরাগবৃদ্ধি, গোপনীয় বস্তর গোপনীয়তা রক্ষা, চমৎ্কারকারী 
ব্যাপারের বর্ণনা, প্রকাশ্যবস্তর প্রকাশন-_-এই ছয় রকমের অঙ্গ দেখা যায় 

এবং ইহারাই শাস্ত্রে প্রয়োজন বলিয়! কথিত হয়। সেই জন্তই-_-“রতিভোগ- 
বিষয়ক ইচ্ছা! বিলাস'+--বিলাস নামক প্রতিমুখ সন্ধ্যঙ্গের এইরূপ লক্ষণ বলা 

হইয়াছে । বর্ণযমান রসের স্থায়িভাবের ব্যঞ্তক বিভাবাদির উপলক্ষণের জন্ম 

£বতিভোগ” শব প্রযুক্ত হইয়াছে। তত্ব অনুসরণ করিয়া অর্থ গ্রহণ করা হয় 

নাই, কেবল বাচ্যার্থই গ্রহণ করা হইক়্াছে। এখানকার প্রস্তাবিত রস 
বীররস। উদ্দীপন ইতি। বিভাবাদির পরিপুরণের বারা উদ্দীপনের 
উদাহরণ, যেমন সাগরিকার-_অয়ং স রাআ উদয়ণোত্তি।” ইত্যাদি 
উক্তি । প্রশমন-_-বাসবদত্বার নিকট হইতে পলায়নে। চিন্রফলকের 
উল্লেখে পুনরায় উদ্দীপন । স্ুসঙ্গতার প্রবেশে পুনরায় প্রশমন ইত্যাদি। 
যেরস অনবরত গা়ভাবে আস্বাদিত হইতে থাকে তাহা স্থকুমার 
ষালতীকুস্ছমের স্তায় সহজেই ক্লানিমাপ্রাধধ হয়। বিশেষতঃ শ্রঙ্গাররস। 
সেইজন্ত ভরতমুনি বলিয়াছেন, *বামার প্রতিক্লাচরণের অভিলাষ, ধাহ' 
নিবারিত হয় অর্থাৎ সম্ভোগ, নানীর যে হূর্লভত্ব-_কামী ব্যাজির ইহা শ্রেষ্ঠ 
রৃতি।” বীররসান্গিতেও অন্ভুত রকমের ক্ষোন সাধাফল হঠাৎ লাভ হইল ব্ঁ 
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“অবসরমত উদ্দীপন ও প্রশমন ন! থাকে তাহা হইলে কবি থে উপ্রায়-উপেয়- 
ভাবে কথা প্রকাশ করিতে চাহেন তাহাও প্রদণিত হইবে না। পুনরিতি . 

যাহার বিশ্রাস্তি বা বিচ্ছেদ ইতিবৃত্তবশে আরন্ধ হইয়াছে, যাহা] প্রায় আশস্কিত 
হইয়াছে, কিন্তু সর্বতোভ।বে সাধিত হয় নাই, দেইভাবে। রসম্তেতি। 
রসাঙ্গভূভত কাহারও এইরূপ অর্থ। তাপসবৎসরাজে বাসবদত্তাবিষয়ক 
যে প্রেমের জন্ত তিনি বাসবদত্তাকে সর্ধন্ঘ মনে করিতেন সেই প্রেমবন্ধ। 

তাহা বিভাবাদির গঁচিতোর জন্ত করুপবিপ্রলভার্দি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 

সমস্ত ইতিবৃত্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে । সচিবের নীতিমহিমায় সাধিত রাজ্যলাভ 
এবং তাহার অঙ্গ হিসাবে পদ্মাবতীলাভ--ইছাদের দ্বারা অন্প্রাণিত, অতিশয় 

অভিঙ্বণীষ বাসবদত্াপ্রাপ্থি--ইহাই মেইখানে ফল। নির্ববহণ বিষয়ে বল। 
যাইতে পাবে-প্রাপ্তা দেবী ভূতধাত্রী চ ভূয়ঃ সম্বন্ধোহভূদ্র্শকেন” এইভাবে 
দেবীব লাভের প্রাধান্য সম্পাদিত হইয়াছে । এই ইতিবৃত্তবৈচিত্র্যের চিত্রে 
মস্ত্রর আরম্ভ হইতে পল্মাবতীবিবাহাদিতে বাসবদত্ত।-প্রেম ভিন্তিসদৃশ, কারণ 

সর্বস্র তাহাবই বাপার। স্ৃতবাং কাহিনীর প্রয়োজনে ইহ! বিচ্ছিন্ন হইয় 
যাইবে, এইরূপ আশঙ্কা থাকিলেও সেই বাসবদত্তাপ্রেম ব্যাপারেরই যোজনা 

কবা হইম়্াছে। তাই প্রথম অক্ষে “তদ্বক্জে ন্দুবিলোকনেন দিবসো নীতঃ 
প্রদোষ শ্তথ! তদেগাষ্ট্েব” হইতে আরম্ভ করিয়া প্বদ্ধোৎকণ্ঠমিদং মনঃ কিমথব' 
প্রেমাহসমাপ্তোৎসবম্” প্রভৃতি পর্বস্ত ইহ! স্ফুট হইয়া নিবদ্ধ হইম্াছে। দ্বিতী" 
অঙ্কে সেই প্রেমব্যাপার বিচ্ছিন্ন হইয়াও “ৃষ্টিনমৃতবধিণী শ্মিতমধুপ্রন্তন্দি 

বক্ত ংন কিম্” ইত্যাদির দ্বারা পুনরায় গ্রথিত হইয়াছে । তৃতীয় অঙ্কে-_ 
“গৃহগুলি চতুদ্দিকে জলিতে থাকায় সখীজন যখন ভয়ে পলায়ন করিল হত্ব- 
ভাগিনী সেই দেবী উৎকম্পিত দীর্ঘনিঃশ্বাসের দ্বার! ব্যাকুলভ প্রকাশ করিয্ন' 

প্রতিপদে পড়িতে পড়িতে, “হা নাথ” এইরূপ প্রলাপোক্তি করিতে করিতে 

ঘগ্ধ হইলেন। সেই অগ্রি শান্ত হইলেও আমরা কিন্তু তাহার দ্বারা আজও 
দ্ধ হইতেছি।” ইত্যাদির ছ্বারা। চতুর্থ অঙ্কেও-_“দেবীকে আমি মনে 
মনে স্বীকার করিয়! লইয়াছি, নিয়ত তিনি আমার স্বপ্রের বিষয় এবং তাহার 
নাম আমি করিয়াছি? কিন্তু এই সুবদনা কেন ব্যথ। পাইতেছেন না? 

এইভাবে বঙ্রণায় কাতর হুইয়! জাগিয়া থাকি! আমি কোনরূপে ক্ষীণ রাহি 

কাঁটাইতেছি। নির্দয় আমি শ্বপ্নেও সেই প্রিপ্লতমাকে পাইতেছি ন1।” 

পঞ্চম অক্ষেও মিলন প্রত্যাশার জন্ত করুণরসের নিবৃতি হইয়! বিপ্রলস্তশৃঙ্গা- 
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অঙ্কুরিত হইলে-_“আমি অপরাধ করায় আমার প্রিয়তম! রোষপরায়ণ। হইলেও 
ভিনি তাহার রোষ যত্ব করিয়। অস্তনিরদ্ধ করিয়াছিলেন । আমি তাহাকে 
বলিলাম, 'ভুমি প্রসন্ন হও 1+ তিনি মধুরভাবে বলিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই কুপিত 

হই নাই।' মুনি সেইপ্রকার বলিয়াছেন বলিয়! সেই প্রিয়তমা আমার প্রতি 
গ্রীতিপ্রকাশে নয়নজল শ্ুত্তিত করিয়া পুনরায় আমার প্রতি অনুকুল হইবেন ।” 
ইত্যাদির ঘারা। -বষ্ঠ অঙ্কে দত্বৎখ সম্প্রাপ্তিবিলাকিতেন সচিবৈঃ 
প্রাণাঃ ময়। ধারিতাঃ” ইত্যাদির দ্বার । অলক্কতাণামিতি-_ যোঞ্জনের 

সহিত * যুক্ত হওয়ায় কর্মে যগী। দৃশ্যস্তে চেতি। যেমন স্বপ্ন 

বাসবদতাখ্য নাটকে, “আমার হ্ৃদয়গ্ৃহের নয়নদ্বারের পক্স্সকপাট আমি 
কুঞ্চিত করিয়াই ছিলাম। সেই রাজছুহিতা নিজের পের তাডনায় 

তাহা উদঘাটিত করিয়া আমার হৃদয়গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।” কেবল যে 

প্রবন্ধের দ্বারাই রস সাক্ষাৎভাবে ব্যপ্রিত হয় তাহা নহে: অন্য ব্যঞ্জকের 

পারম্পধ্যের দ্বারাও হইতে পারে। ইহা! দেখাইবার উপক্রম করিয়া 
বলিতেছেন-_কিঞ্চেতি। অন্মস্বানোপম:--শব্শক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক 
যে ধ্বনির অন্ম্বানোপম প্রভেদ উর্দাহৃত হইয়াছে কোন কোন ব্যঞ্জক প্রবন্ধ 
নিমিত্ত হইলে তাহা ব্যঙ্গ্যরূপে বর্তমান থাকে । অন্তেতি__যে রসাদি ধ্বনি 
প্রস্তাবিত হইতেছে । ভাসতে-ব্যঞ্করূপে প্রকাশিত হয়। বৃতিগ্রস্থও 

এইভাবে যোজনীয়। ( অথবা ) ষে অন্ুস্বানোপম প্রভেদ উদাহত হইয়াছে, 
যাহ? কাবা-প্রবঝন্ধে প্রকাশ পায়, অলঙক্গাব্রমব্যঙ্গা কখনও কখনও তাহারও 

ছ্যোভতনার বিষয় হয় । এইভাবে ব্যাখা? করিলে, “গ্োত্য।ইলক্ষ্যক্রমঃ ক্কচিৎ” 

পরের শ্লোকের এই অংশের সঙ্গে বর্তমান কারিক1 ও বৃত্তির সঙ্গতি করিতে 

হইবে। তাহা হইলে কথাটা াড়াইল এই--কদাচিৎ প্রবন্ধের দ্বার অন্ুরণন- 
রূপব্যঙ্য ধ্বনি সাক্ষাৎভাবে ব্যঞ্চিত হয়; তাহা রসাদিধ্বনিতে পর্যবসিত হয়। 

য্দি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহ] হুইলে পুর্ববাপর অলঙক্ষাক্রমব্যঙ্গাধ্বনির 
কথা বলার জন্য মাঝথানে এই বিষয়াট অসঙ্গত বলিয়৷ মনে হইবে এবং পাঞ্চ- 
জন্যের উক্তি প্রভৃতি রসহীন বলিয়া মনে হইবে । অধিক বলিক্সা! লাভ নাই। 

"যে তুমি লীলাতরে দংষ্রার দ্বারা সকল মহীমণ্ডল ধারণ করিয়াছিলে আজ কেন 
সেই তোমার অঙ্গে ম্বপাল ধারণই কঠিন হইতেছে ?” পাঞ্চজন্তের এই সকল 
উক্তি রুল্সিণীবিরহী বাচ্ছদেবের মনের আশা জানিবার অভিপ্রায় ব)ঞিত 
করিতেছে । তাহা অভিব্যক্ হইয়! প্রকৃত বসন্বরূপে পর্যবসিত হইতেছে । 
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কোথাও কোথাও অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযধ্বনি সুপ, তিঙ., বচন 
ও সন্বন্ধের দ্বারা, কারকশক্তির দ্বার এবং কুৎ, হদ্ধিত ও 
মাসের দ্বার! প্রকাশ্য হয়। ১৬॥ 

ধ্বনির অলক্ষ্যক্রম বসাদি আত্মা স্ুপশ্বিশেষেব দ্বারা, তি. 

'বশেষেব দ্বারা, বচন-বিশেষেব দ্বাবা, সম্বন্ধ-বিশেষেব ছ্বাবা, কৃশু- 

বশেষেব দ্বাবা, তদ্ধিত-বিশেষেব দ্বাবা, এবং সমাসেব দ্বারা অভি- 

ব্যজ্যমান হয় এইরূপ দেখা যায় ; ৮-শব্দের প্রযোগেব ছ্বাবা নিপাতন, 

উপসর্গ, কাল প্রত্ৃতি বোঝা যায় । যেমন-_- 

নহচবসমা গমে--বসন্ভত, যৌবন ম্লয়ানিল প্রভৃতি সহচব , তাহাদেব সঙ্গে 
ঘমাগমে | “আমার মর্যাদা অতিক্রান্ত হউক, আমি যেন নিরকুশে ও 

বিবেকবহিত হই, তথাপি স্বপ্ধেও তোমার প্রতি ভক্তি ম্মবণ কবি না।” 
যৌবনের এই সকল উক্তি সেই সেই নিজন্বভাবেব ব্যঞ্তক, “₹ই স্বভাব 
প্রস্তাবিত বসে পর্ধ্যবসিত হয়। ঘযথ! চেতি। শ্মশানে অবতীর্ণ এবং 

পুত্রেব শবদাহে উদ্যোগী ব্যক্তিকে প্রবঞ্চিত করিখাব উদ্দেশ্টে দিবালোকে 

শবশরীব ভক্ষণার্ধা গৃপ্র বলিতেছে, তোমবা শীত্র অপন্থত হও। “এই গৃঞ্র- 
গোমাযুস্কুল, কঙ্কালবনুল, ভীষণ, সর্ধ-প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কব স্থানে থাকিয়া 

লাভ কি? কালধর্শে পবলোকগত হইয়া এখানে আসিয়া ৫কহে ধাচে 
নাই। প্রিম্মই হউক আব শক্রই হউক--সকল প্রাণীবই এই গতি।৮__ 

ইহ1 গৃপ্র বলিল। কিন্তু শৃগালেব অভিপ্রাক্, ইহাবা নিশাব আবম্ত পর্ধ্যস্ত 
থাকুক, তাহা! হইলে গৃধ্রের নিকট হইতে শব অপহবণ কবিয়। আমি 
ভক্ষণ কবিব। এই অভিগ্রায়ে সে বলিল, “নূরধ্য এখনও আছে, হে 

মূঢ জনগণ, তোমরা এখন ইহাকে আদর কর। এই মুহূর্ত বিপদ্সঙ্কুল, 

এই বালক বাচিতেও পারে । হে নিঃসদ্ধিপ্ধ মূর্থ মানবগণ, গৃঞ্জেব কথায় 
তোমব। কেন এই কনকবর্ণীভ অগ্রাপ্তষৌবন শিশুকে ত্যাগ কবিবে ?” সেই 
অভিপ্রায় বাক্ত হইলে শান্তবস পরিপুর্ণতা লাভ কবিয়্াছে। ১৫ ॥ 

এইভাবে বর্ণ হইতে আবন্ভ করিয়া প্রবন্ধ পর্য্যন্ত অলক্ষাক্রমব্যঙ্গধবনির 
ব্ঞগ্তক নিষপিত হইলে নিক্পণীগ্ আব কিছু থাকে না, তথাপি কবি 

সহ্ৃদম ব্যক্তিদের শিক্ষার্রি জন্ক স্গ্জদহি দিয়া অন্বয় ব্যতিরেককে আশ্রনর 



২২২ ধন্সালোক 

“আমার পক্ষে ইহাই ধিকারের কথা যে আমার শক্রর দশ আছে; 
সেই শক্রও আবার এই তাপস; সেও এইখানেই রাক্ষসকুল নিধন 
করিতেছে । অতো, রাবণ জীবন ধারণ করিয়া আছে। ইন্দ্রপ্জিতকে 

ধিক, ধিকৃ; নিদ্রা হইতে জাগরিত কুম্তকর্ণকে দিয়াই ব' কি হইবে? 
স্বর্গরূপ ছোটগ্রামটিকে বিলুগন করিয়া আমার এই যে ভুজনিচয় 
পরিপুষ্ট হইয়াছে ইহাদের ছারাই বা কি হইবে ?” 

এই যেক্সোক ইহাতে ইহাদের সকলেরই বাঁঞুকত্ব বুল পবিমাণে 

এবং স্ফুট তইয়াই প্রকাশিত হইতেছে ! সেখানে “মে যদবয়2৮-- 

ইহার দ্বারা স্থপ, সম্বন্ধ ও বচনেৰ অভিব্যঞ্জকত্ব দেখা যাইতেছে । 

কবিয়া ব্যঞ্জকবর্গেবক কথ। বলিতেছেন-_সুপ্তিত ইতাদি। আমবা 
এইভাবে এতদনস্তর বৃত্তিসহিত বাকা বুবি। স্থপ-প্রভৃতি দাবা যে 
অনুম্বানোপম ধ্বনি বক্তাব অভিপ্রাধাদি বপ গ্রহণ কবিষ! প্রকাশিত হয়। 

কপ প্রভৃতির দ্বাব ব্যক্ত এই ধে অন্ষস্বানোপম ধ্বনি তাহা অলক্ষ্যক্রম- 
ব্ঙ্গবূপে প্রকাশিতব্যয। ক্চিদিতি। পুর্ব কাবিকাব সঙ্গে মিল কবিয়। 
সঙ্গতি বাহিব কবিতে হইবে । সর্ধত্রই সপ, প্রভৃতির অভিপ্রা বিশেষে 

ব্যপ্রকত্ব আছে। উদ্বাহবণে সেই অভিব্যক্ত অভিপ্রায নিজেকে অতিক্রম 

না কবিয়্া বিভাবাদিকপে বসাদ্দি প্রকাশ কবে। কথাটা দীডাইল এই-- 

বর্ণ হইতে আবম্ভ কবিয়! প্রবন্ধ পধ্যন্ত যে সমন্ত উপাষ আছে তাহাদেব 

সাহাষো বিভাবাদি গ্রতিপাদনের দ্বাবা বস সাক্ষাংভাবে অভিব্যক্ত হইতে পাবে 

অথবা! বিভাবাছ্ি ব্যঞ্রনাব পাবম্পর্যেব দ্বাব। বস অভিব্যক্ত হইতে পাবে। 

সেই বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধের পারম্পর্যয যোগে ব্যঞ্জকত্বের কথ! প্রথমে বলা 
হইল। এখন বর্ণাদির কথা বলা হইতেছে । সেইজন্ত বৃত্তিতেও বলা 

হইয়াছে--"অভিব্জ্যমালো দৃশ্তাতে" ( অভিব্যজ্যমান হয় এইবপ দেখা যায় )। 
“ব্যঞ্তকত্বং দৃশ্ঠতে”-_এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে “বিভাবাদিব্যঞ্জনাদ্বীবতয়। 
পারম্পধ্যেণ” (বিভাবাদিব বাঞ্জনার খারা পাঁবম্পর্যযযোগে ) ধাকাশেষে 
এই অংশ বসাইয়া বাকা সম্পূর্ণ করিতে হইবে । মমারয় ইতি । আমার 
শর থাকাই উচিত নছে। সম্বন্ধের অনৌচিভা ক্রোধের বিভাবকে প্রকাশ 
করিতেছে 'সেইজন্ “অরয়ঃ” এই বনধবচন। তাপসঃ--তপং আছে ইহান। 
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পতত্রাপ্যদৌ তাপসঃ”--এখানে তদ্ধিত (তাপসঃ) ও নিপাতনের 
'তঞ্রাপি) ব্যঞ্জকত্ব। “সোইপ্যন্রৈব নিহস্তি রাক্ষসকুলং জীবভাো। 
রাবণঃ৮ শএ্রইখানে তিঙবিভক্তির শক্তি ( নতন্তি, জীবতি ), 
কারকশক্তি (অত্র, কুলম্)$ “ধিক ধিক শক্রক্জিতম-_এই 

শ্লোকার্জে কৃ (জিতম্, প্রবোধিতবতা ), তদ্ধিত (গ্রামটিকা), 
সমাস (ন্বর্গগ্রামটিক! ), উপসর্গ ( বিলুঠন, উচ্ছুশৈঃ, প্রবোধিতবতা ) 
"ইহাদের ব্যঞ্কত্ব। এইরপ ব্যঞ্কত্বের বহুল প্রয়োগ সংঘটিত 
হইলে কাব্যের রচনাসৌন্দ্য সর্ধবাধিকপরিমাণে সমুম্মীলিত হয়। 
যেখানে বাঙ্গ্যার্থ প্রকাশক একটিমার্র পরের আবির্ভাব হয়, সেই 
কাব্যে কিরূপ রচনাসৌন্দধ্য দেখা যায়; যেখানে বন্বাঞ্জকের 
সমাবেশ হইয়াছে তাহার কথ! আর কি বলিব? যেমন এইমাত্র 

উদাহৃত শ্লোকে। এখানে “রাবণ” এই পদটি অর্থান্তরসংক্রমিত- 
বাচ্যধ্বনিপ্রভেদের দ্বারা অলক্কৃত হইলেও, পরবর্তী ব্যগকগুলি 

সমুদ্ভাসিত হয়। প্রতিভাবৈশিষ্টাসম্পন্ন মহাত্মারা এইরূপ রচনাপ্রকার 
বন্চল পরিমাণে গ্রাযোগ কারন তাহা দেখাই যাঁঘ । 

“মতুপ-অর্থায় তদ্দিতের দ্বারা (পীক্ষসম্তাবনাহীনতা অভিব্যক্ত 
হইতেছে । তত্র ও অপি-_এই নিপাতনমুদ্ায়ের দ্বারা অত্যান্ত অসম্তাবনীয়ত্ব 
প্রকাশ করা হইতেছে । আমি বর্তমান থাকিতে তাহার দ্বার! 

“হনন'-কাধ্য অসম্ভব হইয়া পড। “অপি-শব্দের দ্বারা বুঝান 
হইয়াছে যে হননক্রিয়ার সেই কর্তা মন্ুষামাত্র । অভ্রেবেতি--আমি 
যে দেশে অধিষ্টিত থাকি । নিহস্তি--নিঃশেষে হন্যমান।) তাহার কণ্ম 

হইতেছে রাক্ষপবল। ' এই অসম্ভব ব্যাপারও সিদ্ধ হইয়াছে । তিওস্ত-শব 
ও কার্কশক্তি প্রতিপাদক শবের দ্বার! পুরুষকারের অগৌরব ধ্ননিত 
হইতেছে । রাবণ ইতি-_-এই শব্দের অর্থাস্তরসংক্রমিত বাচাত্ব পুর্যেই 

ব্যাথাত হইয়াছে । ধিগধিগিতি--নিপাতের ব্যঞ্কত্ব এই যে ইন্দ্রকে ষে 
জয় করা হইম্বাছিল ইহা কাল্সনিক আখ্যায়িকা মাত্র। “শক্রজিৎ-এই 

উপপদ্দ লমাসের সাহায্যে “্র্গ' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ নিজের পৌরুষ ম্মরণ 
কধাউাজাচছেস্ইঙাউ দাতার বাঞ্চকত্ব। গ্রামটিকানিজের অর্থের বোধক 



২২৪ ধন্পারোক 

যেমন মহুধি ব্যাসের-- 

“দুখ অতিক্রান্ত হইয়াছে, দারুণ ছুংখ প্রত্যুপস্থিত হইয়াছে--- 
এই তো কালের অবস্থা। আগামীকাল» আগামীকাল--এম্নি 
করিয়া পাপলঞ্চুলদিবসবিশিষ্টা পৃথিবী গতযৌবনা হইয়া পড়িয়াছে।” 

কৃশ ( অতিক্রান্ত ), তদ্ধিত ( পাপীয় ), বচন ( কালাঃ )--ইহাদের 
দ্বারা এখানে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি আর “পৃথিবী গতযৌবনা'-_ইছার 
দ্বার অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই ম্ুুপ্ প্রভৃতির প্রত্যেকের একটি একটি করিয়া অথবা 

সমবেতভাবে ব্যঞ্জকত্ব মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধসমূহে প্রায়ই দেখা 
যায়। মুবস্তের ব্যঞ্জকতধ যথা 

“তোমার ন্ুহদ নীলকণ্ঠ ময়ূরকে আমার কান্ত! কস্বণছ্বয়ের শিঞ্জনের 

সহিত মধুর তালে নৃত্য করান। এইরূপ ময়ুর যেখানে দিনাস্তে বাস 

করে।” (যাম্, ভালৈঃ ইত্যাদি )। 

স্্ীপ্রত্যয়ের সাহায্যে ইহার তুচ্ছতা ব্যঞ্কিত করিতেছে । “বিলু$ন'-শব্ে 
“বি'-উপসর্গ নির্দয়রূপে আক্রমণের ব)ঞক। 'বৃথা'-শব্দের নিপাতন নিজের 
পৌরুষের নিন্দার বাঞ্ক। তৃজৈরিতি--বহুরচনের দ্বারা ইহাই ব্যক্ত 
হইতেছে যে ইহারা ভারব্বরূপ। স্থতরাং তিল তিল করিয়া এই ক্সোক 
বিতক্ত করিলে সফল অংশই ব্যঞ্চকরূপে প্রতিভাত হয়; আর কি বলিব? 
এই অর্থ প্রদর্শনের ফল বুঝাইতেছেন__-এবমিতি | একটি পদের সম্পর্কে 

হাহা বল! হইয়াছে তাহার উদ্দাহরণ দিতেছেন--বথাক্রেতি । সুখ যাহাদের 
মধ্যে অতিক্রান্ত অর্থাৎ কখনও স্থায়ী বর্তমানত্থ লাভ করে না সেই কাল- 

সধ্হ। সকল কালই; সুখ স্থায়ী হইয়া থাকে এমন লেশমাজ কালও 
মাই। প্রত্যুপস্থিতঙ্গারুণাঃ__প্রতীপানি-_বিরূপ 7; উপস্থিতানি_-উপস্থিত 
হইতেছে এবং প্রত্যাবর্তন করিতেছে । স্থতরাং দূরবর্তী হইলেও উপস্থিত 
অর্থাৎ নিকটে সমাগত ; প্রইরূপ দারুণ ছুঃখ যাহাদের মধ্যে । ছুঃখ বু 

প্রক্ষারের ;) সকল কালই ইহার দ্বারা পরিব্যাণ্ত হইতেছে । এইভাবে 
ঈর্ধেদ বভিবাঞ্ধিত করিয়া ফাল শান্তরসের ব্াঞ্ক হইয়াছে। দেশেয়ও 
ম্যঞ্চকতা বলিত্েেছেন--পৃথিবী আগামী ফাল, আগামীকাল বিষ 



তৃতীয় উদ্দ্যোত ২ 

তিওস্তেক ব্যজকত্ব যথা--- 

“(হে শঠ,) তুমি সরিয়! বাও, অশ্রমোচন করিবার জন্কই আমার 
দৈবাহুত চক্ষুদ্বয নির্মিত হইয়াছে ; তুমি ইহাদিশকে বিকশিত করিও 
না। দর্শনমাত্রে উন্মত্ত এই চক্ষু হইটি তোমার এবংবিধ হাদয় জানিতে 
পারে নাই ।” ( অপসর ) 

অথব! যেমন-_ 
“হে বালক, আমার পথ রোধ করিও না; তুমি দুরে যাও । অহো। 

তুমি অনিপুণ ; আমরা পরাধীন ; আমাদের শুন্য গৃহ রক্ষণ করিতে, 

হইবে ।” 

প্রাত:কার্লীহ্ইতে প্রাভঃকালে, দিন হইতে দিনে অতিক্রান্ত হয়। পাপীয়- 
দিবসাঃ__পাঁপৈর সঙ্গে সন্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যেখানে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দিবসের স্বামট 

সেইরূপ । কাল স্বভাবতই দুঃখময়। তাহার মধোও পাপিষ্ঠ ছন যাহার স্বামী 
সেইক্ধপ পৃথিবী-নামধেয় দেশের দৌরাত্যোর জন্ত কাল বিশেষভাবে হুংখময়। 
স্থতরাং আগামী কাল হইতে আগামী কাল এইভাবে দিন হুইোতে দিন 
অতিক্রান্ত হওয়ায় পৃথিবী গতঘৌবন! এবং বৃদ্ধাস্ত্রীর মত সন্ভোগগের অযোগ্যা। 

গতযৌবনতার জন্ত যে যে দিন আগমন করে তাহাই পুর্ব পুর্বব দিন হইতে নিকষ 
বলিয়া পাপীয়ান্। এই “ইয়হুন্-অস্ প্রত্যয় মুনিকত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয় 
এখানে আর্ধপ্রয়োগরূপে সিদ্ধ অথবা এখানে পিজন্ত প্রয়োগ হইয়্াছে। 
অত্যন্তেতি। সেই প্রকারও ইছারই অঙ্গতা লাভ করে। ন্থ্বস্তান্তেতি। 

সমুদ্বায়ের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে; এখন পৃথকৃভাবে বল! হইতেছে-_ইহাই 
ভাবার্থ। তালৈরিতি--বহুবচন অনেক প্রকারের বৈষগ্া ধ্বনিত বৰিষা 
বি উদ্দীপক হইতেছে। অপসর ইত্যাদি-_-উন্মঘ্ত লোক কিছুই 
জানিতে পারে না? স্থতরাং এইখানে কাহারও অপরাধ নাই । দৈবের এইয়পই 
নিশ্দাণ বা কার্য । তুমি চলিয়! যাও, বৃথা প্রয়াস করিও না। দৈধের গতি 
পরিবর্তন করাইতে কেহ পারে নাঃ ইহাই ভিঞ্জুপদের বাঝক্ষতা।; 
অন্তান্থ পদ্দগুলিও এই ব্যঞপ্রকত্ের হারা অঙ্ধগৃহীত-্ই্হাই ভাবার্থ। 
মা পল্কানং ইত্যাদি--এখানে “অপেহি* এই ভিগুদ্ক পদ্--ইছা ধ্বনিত 
করনত. "ভুমি গ্বেখিতেছি অবিদপ্ধ) এই অন্তই লোকের সমক্ষে 

ছ 
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সম্বন্ধের ব্যঞ্জকত্ব যখা-_ 
“হে বালক, তুমি অস্থত্র চলিয়া যাও; আাননিরতা আমাকে তুমি 

এখন এত তীক্ষদৃ্টি দির দেখিতেছ কেন? . ওহে, যাহারা স্ত্রীকে ভয় 
করে বাপীতট তাহাদের জন্য নহে।” (জায়াভীরুকাণাং) 

প্রাকৃতে তদ্ধিত বিষয়ে “ক' প্রত্যয়ের € জায়াভীরুকাণাং ) প্রয়োগ 
হইয়াছে এবং তাহার ব্যঞ্জকত্ব নিবেদিত হইতেছে । ক' প্রত্যয় 
আবজ্ঞার আতিশয্য বুঝাইতেছে। বৃত্তির গুচিত্যের সহিত সমাস- 
সমূহের প্রয়োগে ব্যঞ্জকত্ব থাকে । নিপাতনের ব্যঞ্জকত্ব যথা_ 

“একদিকে সেই প্রিয়ার সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ সমুপনত এবং 
তাহাই ্ুছুঃসহ। তছুপরি নবমেঘের উদয়ের জন্য আতগ্ততা দূরীভূত 
হইয়! যাওয়ায় দিনগুলি অনেকাংশে রম্য হইবে ।” 

এইরূপ প্রকাশ করিতেছ। শৃন্তগৃহরূপ সন্কেতস্থান তো আছেই, 
সেইখানে আসিতে হইবে । “অন্ন্ত ব্রক্ম বালক”-_হে অবিদগ্ধবুদ্ধি বালক, 
ক্ানরতা আমাকে কেন এত প্ররকুষ্টরপে অবলোকন কবিতেছ। ভে! ইতি-- 

ব্যঙ্গপুর্ণ আহ্বান । জীমাভীরুদের সম্বন্ধে তটটই থাকে না। জায়া হইতে 
যাহার! ভীরু তাহাদের সন্বদ্ধে সেই স্থান অতিশয় দুববর্তাী । এই ঝষ্টন্ত সম্বদ্ধেব 
বারা গোপন প্রণয়িনীর ঈর্ধযাতিশষ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে । কৃতকেতি-_'ক, 

প্রত্যয় তদ্ধিতের উপলক্ষণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । “ক' প্রত্যয় কব! হইয়াছে 
(₹তঃ) যে নকল কাব্যবাকে খা জায়াভীরুকাণাং। যে সকল অবসজ্ লোক 

ধর্দপত্বীদের প্রতি প্রেমপরায়ণ জগতে তাহাদের অপেক্ষা কুৎসিত আর কে 
হইতে পারে? এইরূপে 'ক' প্রত্যন় অতিশয় অবজ্ঞার দ্যোতনা করিতেছে । 

সঙ্ালীনাং চেতি। কেবল সমাসসমূছের বৃত্তিব ওচিতোব সহিত প্রয়োগ 
করা হইলে ব্যঞগ্জকন্ধ প্রকাশিত হয়। “৮*-শব ইতি । ছুইটি "চ'-কার থাকিলেও 

জাতি বা সমুদায় বুঝাইতে একব্চন। কাকতালীয় স্তায়ে শ্ফোটিকের উপরে 
নিস্েটের মত তাহা অর্থাম ও বর্ধার অভ্যাগম একত্রে সমুপস্থিত। প্রাখ- 
ব্যাগে পক্ষে ইহ! বথেষ্ইহাই দুইটি “পনের ছারা ধলা কইতেছে। 
কাতখধ পাম্যং-পাদর সায়! বিশেষভাবে উদ্বীপন-বিভাখভা প্রকাশিত 

ধহহাছে। “হু-শর ইতি । 'তু'-শক অঙতাপনূচক হইব ইহা ধলিত করিতেছে 



তৃতীয় উদ্দ্যোত হি 

এখানে চ"শব্দ । অথবা যেমন-- 

“সে বারংবার অঞ্গুলীর দ্বারা অধরোষ্ঠ আচ্ছাদিত করিয়াছিল ? 
মন্ধস্ফুট নিষেধবাক্য উচ্চারণ করিবার সময় লঙ্জাতিশয্যের জগ্ মুখ- 
গুল অপুর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল এবং স্কক্ধের উপর ফিরিয়৷ গিয়াছিল ॥ 
এই স্ুনয়নার মুখমণ্ডল আমি কোনক্রুমে তুলিয়। ধরিয়াছিলাম, চুম্বন 
তো করি নাই।” 

এখানে হুশ । নিপাতন সমূহেব (বস্তু) ভোতকত্ব প্রসিদ্ধ 
হইলেও এখানকার ব্যঞ্রকন্ব রসেব প্রয়োজনানুসারে হইয়াছে--ইহা! 

দ্র্টব্য। উপনসর্গসমূহের ব্যঞ্নকত যথা-_ 
«কোথাও শুকপক্ষী কোটবে অবস্থিত থাকিলে তাহাদেব মুখ 

হইতে যে উড়িধান স্মলিত হইয়াছে তাহা গাছেব নাচে পড়িয়া আছে; 

কোথাও প্রস্তরখণ্ডে ইন্দুদীফল চূর্ণ করায় প্রস্তরখণ্ডগুলি অতি স্সিগ্ধ 
হইয়াছে ।” বুক্ষগুঁল পলায়নপব না হইয়া নিঃশস্কচিত্তে রথেব শব 
শুনিতেছে 7; জলাশয়ের পথগ্চপি বকলেব অহন তইতে নিঃষ্যন্দিত জলের 

প্লাখাযা তাক্গিত তইযাচছি 1৮ ইতাদিভ | 
বা স্পেস পিস্পিশির 

যে চুম্বনমাত্রণাভেব দব। চবিতার্থতা হইত । নৈষাকবণদেব গৃছে নিপাতনের 
বাবহাব তে। উদ্ঘোধিতই হুইঘ। থাকে-_শবেব প্রথমে »। স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের 

প্রয়োগ হয ন।, ইহাদেন সম্পর্কে ষষ্ট)াদি সম্বঞ্ধেব কথ। শোন। যাষ ন।, ইহ [দের 

পি বা সংখ্যাও নাই । এই সন লক্গণেব জন্য ইহাঁব| ছ্যোতক, ইহাব| থাচক 

হইতে পৃথকৃ_ইহাই ভাবার্থ। প্রপ্সিক্কাঃ _প্রকর্ষেব সহিত ক্িদ্ধ। প্ররুষ্টত। 

ছ্যোতন। করিষ| হঙ্ুপীফলেব সবপত্ব বুঝাইয়া আশ্রমেব সবসত্ব ধ্বনিত কবিতেছে। 
কেহ কেহ বে বলিয়।ছেন, “তাপসদেব ফখবিশেষেব শুাতি অভিলাধাতিশয্য 
ধ্বনিত হইতেছে ।” তাহ! ঠিক নহে। অভিজ্ঞানশকুণ্ঠল নাটকে উহ। রাজার 

উক্তি, তাপসের নহে । অধিক বলা নিশ্ায়েজন । দ্ধিত্রাণামিতি--ইহাল আশিক 

উপসর্গের প্রয়োগ ধাহাতে কৰা ন। হয ভজ্ঞগ্ত বলা হউাভছে। "্দুহীক্ষা- 
সম্যক (সম্)১ উচ্চে (উৎ), ও বিশেষভাবে (নি) দেখ! (ঈক্ষণ) ভগবান্ ধের 

কপাতিশধা প্রকাশ কবিতেছে। “তে ঈশ্বব, তুমি মানষের মত সধূপৃর্টাবণ 
করিয়া বড়া, সবযং ফো্সীশ্ববঞ "জামাণক ভাল করিযা আ্নপ্া। আখির 



সবি ধ্ালোক 

একটি পদে ছইটি ভিনটি করিয়া! উপসর্গের একজ প্রয়োগ করিলে 
তাহা রসের আন্ুকৃরা! করার জন্থই নির্দোষ হয়! যেমন 

“অন্ধকারের উত্তরীয় বিনষ্ট হইয়। হাওয়ায় মনুষ্য ও জন্তদিগকে 
জাবরণহীন অবস্থায় সমুত্বীক্ষণ করিয়া” অথবা যেমন--“মনুয্বৃত্তযা 
সমুপাচরস্তম্” ইত্যাদিতে । 

নিপাতন সম্পর্কেও ইহাই প্রযোজ্য । যেমন--“অহে। বতাসি 
ল্পৃছণীয়বীর্য্য:” (অহো, তোমার বীর্য স্পৃহণীয় বটে। ) ইত্যাদিতে । 
দাদব। যেমন--- 

“উধিজনউৎসাহু প্রাপ্ত হইলে ধাঁহার! স্থুখে জীবন ধারণ করেন» 
বাহার! নিজের দেহে আনন্দ ধরিয়। রাখিতে পারেন না, ধাহার৷ শ্ীতিতে 

বৃত্য করেন, ধাহাদের আনপ্দা্ঞ নিঃষ্যন্দিত হয় এবং পুলকের সঞ্চার 
হয়, অসাধুজনের পরিপোষণ করিয়া শঠম্বভাব দৈব তাহাদিগকেই বিনষ্ট 
করিলে কোথায় আশ্রয় লই; হা ধিক! কি ক্লেশ!” ইত্যাদিতে । 

বুদ্ধির উপযুক্ত বস্তর মানদণ্ডে যাহার! অন্মান করে সেই বুদ্ধিহীন মানুষেরা 
নিজেদের তর্কের দ্বারা তোমাকে জানিতে চাহে ।” সমুপাচরন্তম্__সম্যক্বূগে 
(লম্) নিজেকে উপাংশু (উপ) বা গোপন করিয়া, তুমি চতুর্দিকে (অ। ১ 
চরণ করিয়া বেড়াও। ইহার দ্বার! সেই সেই রূপ আচরপকারী পরমেশ্খরে! 
লোকাঙ্গ্রহ্চ্ছার আতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে । তখৈবেতি। রসের ব্যঞ্তকণ 

থাকিলে দুই তিনটিরও প্রয়োগ দোষাবহ হয় না। অহো বত ইতি হা! ধিগিতি-- 

ইহাদেক্স ত্বার! যথাক্রমে লীঘাতিশযা, নির্ব্বেদাতিশষ্য ধ্বনিত হইতেছে 
প্রসঙ্গান্থলারে পদের পুনরুক্তিও ব্যঞ্ক হইতে পারে; তাই বলিতেছেন-_ 

। পদের উল্লেখের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে যথাসম্ভব ইহা 
বাক্যাদিরও উপলক্ষণ। বিদন্তীতি। তীহারাই সকল বস্ত বিশেষ করিয়া 
আলেন--ইহ1 ধ্বনিত হইতেছে। বাক্যের পুনরুক্তির দৃষ্টান্ত যেমস--- 
€রত্বাধলীতে ) “পশ্ঠ দীপাদন্তশ্বাদপি” ( দেখ, অন্ত দীপ হইতেও) এই বাকোন 
পয “কঃ সঙ্দেহঃ দীপাধন্ন্মার্দপি” (কি সন্দেহ, অন্ত দীপ হইতে ) এই বাকা 
খাবা ইছাই, ধ্বনিত হইতেছে বে ঈদ্গিত বন্ধ পাইতে বিশ্ন হইবে নাঃ 
( অথবা বেদীনং৮** ) “কিং কিম? মম! ভরভি ম্গি জীবতি” (কি, ক্ষি? 



তৃতীয় উদ্বযোত ৪২ 

ব্যঙগজকথের প্রয়োজপ। 715১ পদের পুনরুক্তি করিলে ভাহাথ 
শো আনয়ন করে. 

“প্রতারণায় যে খলজনের চিত্ত নিহিত, যে স্যার্থপাধনতঙ্পর য়ে 
'যে বনু কপট চাটুবাক্য বলে তাহ' সাধুজনের! যে জানেন না তাছা নহে, 
গবশ্ঠই জানেন। কিন্তু ইহার কপট প্রণয়কে নিক্ষল করিতে পারেন 
না। (নন বিদস্তি বিদস্তি) 

কালের দ্বার! ব্যঞ্জকত্বের উদাহরণ, যেমন--- 

“যে পথগুলি বন্ধুর ও অবদ্ধুর এবং চতুর্দিকে মন্থরগামী পথিকের 
'সঞ্চরণস্থল তাহার! শীঞ্জই মনোরথের পক্ষেও হর্লভ্ঘ্য হইবে।” 

এখানে “অচিরাস্তবিষ্যুন্তি পন্থানঃ” এই ভবিষ্যস্তি-পদে কালবিশেষ- 
বাচক প্রত্যয় রসপরিপুষ্তির হেতু হইয়৷ প্রকাশিত হুইডেছে। এই 
গাথার অর্থ প্রবাসবিপ্রল্তশ্ৃঙ্গারের বিভাবদ্বের জন্য পুনঃ পুনঃ চর্ধ্বপার 
'যোগ্য হইয়া রসশালী হইয়াছে । এখানে যেমন প্রত্যয়-অংশ ব্যঞ্জক 
হইয়াছে তেমন কোন কোন জায়গায় শব্দের মূল (প্রন্কতি ) অংশও 
ব্যঞ্জক হয়, যেমন-_ 

«সেই গুহের ভিত্তি ছিল জীর্ণ এই মন্দির আকাশম্পর্শী ; সেই 
গাভী ছিল জরাগ্রন্ত আর এখন মেঘসদৃশ হস্তীর! শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চরিয়! 
বেড়াইতেছে। 

আমি জীবিত থাকিতে তাহারা সুস্থ থাকিবে 1)--ইহার খ্বার৷ ক্রোধাতিশব্য 
ধ্বনিত হইতেছে। ( অথবা বিক্রমোর্বশীতে ) “সর্বক্ষিতিভৃতাং নাখ, দৃষ্টা 

সর্ববাজস্থন্দরী” ( হে সর্ববপর্বতের লাখ, তৃমি কি সর্ধানশ্ন্দরীকে দেখিয়াছ ?) 
ইহার দ্বার! উন্নাদাতিশয্য ধ্বনিত* হইতেছে । কালস্যেতি। কারক, কাল, 
সংখ্যা, আত্মনেপদ-পরশ্মৈপদে কর্তার অতিগ্রেত চি 57/-তিও স্শবের 

খ্বারা এই চার প্রকারের অর্থ বোদ্ধব্য ; শুক্দৃক্টিতে অন্য়ব্যতিরেকের সাহাধ্যে 
বিচার করিলে ধে কোন অংশের মধ্যে ব্যঞ্ককত্খ দেখা যাইতে পারে--ইহণই 
'ভাবার্থ। রসপরিপোষেতি । ধে বর্ষ আসিবে, যাহা এখনও কল্পনায় বিহক্ক 

'তাহাই কম্প আনয়ন করে। বর্তমানের কথা আর বলিয়া! লাভ কি? অংশে 
জখ্যেও ধ্যঞজকত্ব থাকিতে পারে । এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন-_হখানরেতি। 



২৩০ ধ্্াাক 

সেই ঢে'কির শব্ধ ছিল অতি ক্ষুত্র, আর এখন নারীদের এই, মধুর 
সন্ধীত। কি আশ্চর্য্য, ব্রাহ্মণ কয়েক দিনের মধ্যেই এই সম্পদ লাভ 
করিয়াছেন” 

এই ক্লোকে 'দিবসৈ১---এই পদে প্রকৃতি বা মূল অংশও ভ্োোতক 
হইয়াছে। এই ্লোকে সর্ববনামসমূহের ব্যঞ্জকত্বের উদ্বাহরণও পাওয়া 
ষায়। এখানে সর্ধবনামগুলিই ব্যঞ্জক হইয়াছে ইহ! মনে করিয়াই 
কবি “কোথায় (বধ) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। এই 
ভাবে সন্ধদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই অন্য আরও ব্যঞ্জকবিশেষ কল্পনা করিয়া 

লইবেন। পদ, বাক্য ও রচনার ছোতকত্বের কথা বলাতেই এই সকল 

বিষয় বল৷ হইয়াছে ; তথাপি নান প্রকারের ব্যুৎপত্তি জগ্মাইবার জন্য 
গুনরুক্তি করা হইল। বল! হইয়াছে যে রপাদি অর্থসামর্ঘ্যের দ্বারা 

আক্ষিগ্ত হয়; তাই সুপ প্রভৃতির ব্যঞগ্তকত্বের বিবরণ অপ্রাসঙ্গিকই 
হইয়া পড়ে-_-এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। এখানে পদসমূছের 
ব্যঞ্জকত্বের কখ৷ বলিবার অবসরে স্থ্প. প্রভৃতির কথ! উল্লিখিত হইল । 
অপিচ রসাদি অর্থবিশেষের ঘ্বারা আক্ষিপ্ত হইলেও সেই অর্থবিশেষ 

ব্যঞ্ক শব্দের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চভাবে জড়িত থাকে বলিয়া তাহাদের 

ব্যঞ্জকস্বরূপ ষে বিভাগ করিয়৷ জানা ষায় তাহ৷ যুক্তিযুক্তই বটে। 

_. ধদিবস-শবের অর্থ এই বিষয়ের অত্যন্ত অসম্ভাব্যযানতা ধ্বনিত 
করিতেছে । সর্ধনায়াং চেতি । বের মুল ( প্ররতি ) অংশেরও। ইহার দ্বার! 
এই বল! হইলে প্রকৃতি বা মূল অংশের লঙে মিলিত হইয়া সর্বনামকেও ব্যঞ্তক 
হইতে দেখা যায়। স্তরাং কোন পুনক্ষত্তি হইল না । গৃহের মধ্যে স্যকাদি সমস্ত 
অমক্জলের কারণ ইতত্ততঃ বিক্ষিত্ত আছে-_ইছাই “তৎ*-পদ্ 'নতভির্তি' প্রকৃতি 
খআংশের সাহাধ্যে ধ্বনিত করিতেছে । কেবল 'তৎ এই শব্ধ বলিলে অতিশয় 
সমুৎকর্ষ লঝাইবার দওবনাও থাকিত। আবার কেবল 'নতভিত্তি-শবের দ্বারা 
খতিশয় ছুর্তাগোর সূচক বৈশিষ্ট্যগুলি বল! হয় না। “পা! ধেনু” ইত্যাদিতে 
খই যুক্তি প্রয়োগ কনিতে হইবে! এই সকল বিষয়ে তৎশঙ্ স্বারকরূপে 

খ্পোতিক হইয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই জাতীয় “তৎশবের 
সঙ্গে যৎদ্শষের সঙ্গ নাই । অতএব এখানে 'তঙ্গিদং'-শক্ধাদির ছারা পতি 
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কোন কোন শব্$বিশেষের চারুত্ব এবং অন্যান্ত স্থলের ঢারুত্ব যে ভাগ 

করিয়! দেখান হইয়াছে সেই চারুত্বও তাহাদের ব্যঞ্জকত্বের দ্বারা পাওয়া 
যায়, ইহা বুঝিতে হইবে । যে ব্যঞ্জকের চারুত্ব এখন রচনাবিশেষে শী 
প্রতিভাত হইতেছে না তাহা অন্ত রচনায় এক সময় দেখ! গিয়াছে 

তাহাই অভ্যাসবশতঃ সেইখানেও প্রতিভাত হয়, যদিও ইহার! সেই 
সেই প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । এই সকল ব্যঞ্জক প্রবাহপতিতের 
হ্যায়? প্রাচীন পরিচয়ের ্রোতোবেগেই ব্যঞ্জকত্ব লাভ করে। ইহা 
অবধান করিতে হইবে । এইরূপ না হইলে একাধিক শব্দের বাচকত্ব 
একরকমের হইলেও চারুত্ব বিষয়ে তাহাদের পার্থক্য হয় কেন? যদি 

বল৷ হয় শব্দের এই বৈশিষ্ট্য অন্য ব্যাপার $ ইহা সহাদয়ের সংবেদ্ধ, তবে 

প্রশ্ন করিব, এই সহ্ৃদয়ত্ব বস্তুটি কি? ইহা কি রসভাবের সঙ্গে সম্পর্ব- 

ও অনুভবের বিষয়ের অত্যন্ত বিরোধিত। স্চিত হওয়ায় ইহার দ্বারা আশ্চর্য্য 

বিভাবত্ব লাভ হইক্জাছে । “তদিদং-শব্ধাদির অভাবে সমম্তই অসঙ্গত হইত ; 
সেইজন্যই এই অংশকে রসের প্রাণ বলিয়া! বুঝিতে হইবে। ছুইটি এবং তিনটি 
--ইহার। পদের সমগ্রতার ব্যঞ্তক হইয়াছে ঃ দুইটিতে মিলিয়] ব্যজজক অথবা! 
তিনটিতে মিলিয়া ব্যঞ্ক-_ইহাহই উপলক্ষণ। স্ৃতরাং লোষ্টপ্রস্তারন্তায়ে 

অনস্ত বৈচিত্র্য কথিত হইল। এই জন্তই বলিবেন_ অন্তেইপি ( অস্ভেপি 

ব্যঞ্ুকবিশেষাঃং ) ইতি । এই সক কথা অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে বলিয় 
শিষ্ের বুদ্ধি ঠিক ধরিতে পারিবে ন! ; তাই সংক্ষেপে বলিতেছেন--এতচ্চেজি । 

বিস্তারিত করিয়া বলারও প্রয়োজন স্মরণ করাইয়! দ্রিতেছেন--বৈচিত্ত্যেণেতি। 

নদ্বিভি। পুর্বে নির্ণাত হইলেও যাহাতে ভুলিয়া না যায় তচ্চন্য এবং অধিক 
অংশ বুঝাইবার জন্য এই প্রশ্ন আক্ষিপ্ত হইতেছে । উত্তম ৩ । শব্ের বাচকত্ব 
ধবনিব্যবহারের উপযোগী নহে $ তাহা হইলে অনাচক শবের ব্যঞ্কত্ব হইতে 
পারে না; ইহা! পূর্বেই বলা হুইগলাছে। রসাদিব ব্যপ্তকত্ববিষয়ে নঙ্গীত 
প্রভৃতির স্তায় শব্দের ব্যাপার অতি অবশ্তই আছে; সেই ব্যাপার ব্যঞ্নাত্মকই 

ইহাই ভাবার্থ। ইহা আমরা প্রথম উদ্দ্যোতে নির্ণীত করির়! দিয়াছি। 

ইহা যে আমরা অপুর্ব কিছু বলিলাম তাহা নহে; তাই বলিতেছেন-- 
শঙধরিশেষাণাং চেতি | অন্তঞেতি। ভামহের বিবরণে । 
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স্ীন, শুধু কাব্যবিষয়ক সঙ্কেত ব! নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না রস” 
ভাবময় কাব্যন্বরূপ জানিবার নৈপুণ্য ? যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন কর! 
হয় তাহ! হইলে তথাবিধ সহাদয় বাক্তির! যে শব্ধবিশেষের বিধান দিবেন, 
তাহার কোন ধরাবীধা নিয়ম থাকিবে না, যেহেতু অন্য সময়ে তাহারাই 
আবার এ এ শব্দের অন্রূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। দ্বিতীয় পক্ষ 
অবলম্বন করিলে রসজ্ঞতাকেই সহ্দয়ত্বের লক্ষণ বলিয়! ধরিতে হইবে। 

তথাপি সহাদয় ব্যজির! শব্দের বৈশিষ্ট্য অনুভব করেন? রসাদি অর্থ 

বুঝাইবার সামর্থ্াই শব্দের নৈসগগিক বৈশিষ্ট্য । তাই তাহাদের ঢারুত্ব 
সুখ্যভাবে ব্যঞ্জকত্বকেই আশ্রয় করে । যখন তাহার! বাচকস্বকে আয় 
করে তখন অর্থ বুঝাইবার শক্তি অস্থুসারে তাহার! প্রসাদ গুণরূপ বৈশিষ্ট্য 
লাভ করে। আর যেখানে অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক নাই সেইখানে অন্থু- 

প্রাসাদিই তাহাদের বৈশিষ্ট্য । 

বিভাগেনেতি। শ্রক্ (মাল্য ), চন্দন প্রভৃতি শব যে শঙ্গাররসে সুন্দর 

এবং বীভৎসরসে অন্ন্দর-_এই বিভাগ রসের দ্বারাই কর! হইয়াছে । শব্ধ 

রসের ব্যঞ্তক হয়--ইহা' পুর্ববেই বলা হইয়াছে। যত্ত্রাপীতি। প্ররুত প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে শ্রক্, চন্দনাদি শব্ধ শৃঙ্গারের ব্যঞ্ক না হইলেও পূর্বে বহুবার ইহাদের 
শৃঙ্গারব্যঞ্নকত্ব দেখ! গিয়াছে বলিয়া ইহাদের সেইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিবার 
শক্তি থাকে, যেমন কোন বন্্রে ফুল রাখিলে তাহা তুলিয়া লইলেও তাহার 

স্থগন্ধ থাকে। সেইভাবে “তটা-তারং ভাম্যতি* (তটী অতি জ্রত বিশীণ 
হইতেছে ) এই বাক্যে: তট*-শব্দের পুংলিঙ্গ ও ব্লীবলিংঙ্গের অনাদর করিয়া 

সহদয় ব্যক্তিরা স্্রীলিংঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ "ন্ত্রী নামও মধুর |” 
'খব। আমার উপাধ্যায় বিদ্বৎ-কবি সহৃদয় চক্রবর্তী ভট্েন্দুরাজের নিয়লিখিত 
শ্লোক উদাহত হইতে পারে--“সেই চক্র যদি নীলপস্মের ছ্যতিবিশিষ্ট নিজ- 
ফলক্কচিহ্থ পরিত্যাগ না করে 'অথচ ভাগ্যবশতঃ তাহার সৌন্দর্য যদি জন- 
সাধারণের বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে, তাহ! হইলে হুন্দরীর কপোলতলের 
যে কোমল কান্তি তাহা কি না করিতে পারে 1” 'ইন্দীবর', “লঙ্ষা', “বিন্বয়” 
'নাম', 'পরিপাষ”, 'কোমল' প্রভৃতি শব্দের শৃঙ্গারের অভিব্যঞ্জনশক্তি অন্থান্্ 
ধেখ। গিয়াছে বলিয়! এখানে 'তাহার! অতিশয় সৌন্দধ্য আনয়ন করিতেছে। 
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_ এইভাবে রসাদির ব্যঞ্জকদের স্বরূপ বলিয়৷ তাহাদেরই প্রতিবন্ধক" 
দের লক্ষণ বলিবার জগ্ত এই উপক্রম করা হইতেছে-. 

প্রবন্ধে অথবা যুক্তকেও ধিনি রসাঘিয় সঙ্গিবেশ করিতে 

যত্ববান্ হইবেন। ১৭॥ 
কাব্যপ্রবন্ধে অথবা মুক্তকেও রস এবং ভাবের সঙ্গিবেশ করিতে 

যিনি আগ্রহশীল সেই কবি প্রতিবন্ধকের পরিহার করিতে যত্ন নেন্। 

তাহা না হইলে তিনি একটি রসময় শ্লোক রচনাও সম্পর করিতে 
পারিবেন না। সেই সকল রসবিরোধী বস্তু আবার কি যাহা কবিকে 

যত্রপৃর্বক পরিহার করিতে হইবে? তাই বল! হইতেছে-_. 

ইহ! অবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, তাই বলিতেছেন__কোহন্তথেতি । ইহা 
অসংবেগ্য এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না, এই আশয় লইয়া বলিতেছেন-_- 

সহ্ৃদয়েতি। পুনরিতি। পুরুষের ইচ্ছারই বাধাধর| নিয়ম নাই; তদায়ত্ত 
সঙ্কেত কেমন করিয়া! নিয়ত হইবে? মুখ্যং চারুত্বমিতি । “বিশেষ? পূর্বের 
এই শবের সঙ্গে সম্বন্ধ। অর্থাপেক্ষায়ামিতি । বান্য অর্থের অপেক্ষায়। 

অন্প্রাসাদ্দিরেবেতি। অন্য শব্ধের সহিত যে রচনা এই বৈশিষ্ট্য তাহার 
অপেক্ষা রাখে । “আদি'-শবের দ্বারা সকল শব্ঘ-গ৭ ও সকল শব্দালঙ্কারের, 

কথা বলা হইয়াছে । অতএব বিল্তাসভঙ্গীর বারা, প্রসাদগুণের দ্বারা এবং 
চারুত্বের দ্বার! পরিপুষ্ট করিয়া কাব্যে শব্ধের প্রয়োগ করিতে হইবে--ইহা! 
তাৎপর্য । বর্ণ, পদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র প্রবন্ধ পর্য্যস্ত রসাদির যে 

ব্যধক তাহার শ্বক্ূপ অভিহিত করিয়া__এইরূপে যোজনা করিতে হইবে। 
উপক্রম্যত ইতি। এইকারিকার দ্বার! বিরোধী বস্তর লক্ষণ করার প্রয়োজন 

বলা হইতেছে; ইহাদের পরিহার ষে সম্ভব তাহা দেখানই এই প্রয়োজন । 
“বিরোধিরসসম্বদ্ধি* (৩১৮) ইত্যাদির দ্বারা এই লক্ষণকরণ সম্পাদন করিতে 

হইবে ইহাই অর্থ । ১৫-১৭। 
আপত্তি হইতে পারে যে পুর্বে যে বল! হইয়াছে বিভাবান্ুভাবসঞ্চার্ধ্যৌ: 

চিত্য চারুণঃ (বিভাব, অন্ভাব ও সঞ্চারীভাবের দ্বারা সৌনর্ঘ) প্রাপ্ত)-- 
উত্যাদি (৩১৭) তাহ হইতেই ব্যতিরেকের দ্বীর বর্তমান বক্তব্য বুঝা যাইতে 

তিলে সত 



৩৪ ধবঞ্ঠাযলাক 

প্রস্তাবিত রসের বিরোধী রসের সম্পফিত বিভাবাদির 
গ্রহণ; অপ্রাসঙ্গিক অন্য বস্তু সম্পর্কিত হইলেও তাহার 
ফেটিত বর্ণন। ১৮ ॥ 

উপযুক্ত অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত 
অবসর ব্যতিরেকে রসের প্রকাঁশ। যে রস পরিপুষ্টি লাভ 
করিয়াছ্ছে বারংবার ভাহারও প্রকাশন-_এই সমস্ত কাধ্য এবং 
রত্তির অনৌচিত্য রসের পরিপন্থী হয়। $৯॥ 

অন্য যে রস প্রস্তাবিত রসের পরিপন্থী তাহার সম্পফিত বিভাব, 
অন্ুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের গ্রহণ রসের বিরোধের হেতু হইবে ইহা 

সম্ভব। সেইখানে বিরোধী রয়ের বিভাব গ্রহণ করিবার উদাহরণ 
যেমন, শানম্তরসের স্থলে কোন কোন বল্ত তাহার বিভাবরূপে 

নিরূপিত হইলে তাহার পরই শৃঙ্গারাদির বিভাবের বর্ণনায়। 
(0 ঠা এ পরার, 

পারে। এই আপত্তি ঠিক নহে? ব্যতিরেকের দ্বারা বস্তর অভাব সম্পর্কে 
প্রতীতি হইতে পারে, বিরুদ্ধ বস্তর অন্তিত্ব সম্পর্কে নহে । সেই সকল বস্তর 

অভাব ততট1 দোষাবহ নহে, ফতট। তদ্িরুদ্ধ বস্তর অস্তিত্ব। পথ্যের অভাব 

ততট! ব্যাধি আনয়ন করে না, যতটা কুপথখ্যের বাবস্থা। তাই বলিতেছেন-_ 

যত্বতঃ ইতি । বিভাব* (৩১০) ইত্যাদি প্লোকের দ্বার1 যাহা বলা হইয়াছে, 
“বিরোধী” ইত্যাদি অন্ধশ্লোকের দ্বার তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথ! বলিতেছেন । 

€ইতিবৃত্ত' (৩।১১-১২) ইত্যার্দি দুই প্লোকের দ্বারা ষাহা বল! হইয়াছে, 

“বিস্তরেণ” ইত্যাদি অগ্ধঙ্লোকের দ্বার তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথ! বলিয়াছেন। 
“উদ্দীপন, (৩১৩) ইত্যাদি অর্ধঙ্লোকের দ্বারা যহা! বল! হইয়াছে “অকাণ্ডে 

ইত্যাদি অর্ধক্সোকের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথ! বলিতেছেন। "রসস্থ 

(৩১৩) ইত্যাদি অদ্ধক্পলোকের ছারা যাহা বলা হইয়াছে “পরিপোষং, 
এই অর্ধঙ্সোকের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন । “অলক্কতী- 
নাম্ (৩১৪) ইত্যাদি ধে বল! হইয়াছে, 'বৃত্যনৌচিত্যম্ ত্বারা তদ্ধিরুদ্ধ 
বিষয়ের ও অপর একটি বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন । ইহা ক্রমে 

বলিতেছেন--প্রস্তত রসাপেক্ষয়া ইত্যাদির দারা । হাস্তরস ও শৃঙ্গাররস, 

বীর হস ও অদ্ভুত রস, রৌন্র রস ও করুণ রস, ভদ্বানক রস ও হীভৎস 
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বিরোধী রস ও ভাবের গ্রহণের উদাহরণ, যেমন প্রিয়ের প্রতি 
প্রণয়কুপিতা কামিনীদ্িগকে বেরাগ্যস্্চক কথার দ্বারা অনুনয় 
করিলে। বিরোধী রসের অন্ুভাবের গ্রহণ, ' যেমন-_-প্রণয়কুপিতা' 

নায়িকা অপ্রসন্ন হইলে কোপাবিষ্ট নায়কের রৌদ্রুরসের অন্থুভাবের 
বর্ণনায় । রসভঙ্গের অপর একটি হেতু এই-_ প্রস্তাবিত রসের প্রয়োজনে 
অপর কোন বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা, যদিও সেই বন্ত প্রস্তাবিত রসের 

সঙ্গে কোনও প্রকারে সম্বন্ধ থাকে। যেমন, বিপ্রলস্তশূঙ্গাররসে কোন 
নায়ককে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করা হইলে কবি যদি যমক প্রভৃতি 

অলঙ্কারের নিন্মাণের আনন্দে মত্ত হইয়! বিরাট প্রবন্ধের দ্বারা পর্ধবতাদির 

বর্ণনা করেন। উপযুক্ত অবসর ছাড়াই রনের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত 
অবসর ছাড়াই রসের প্রকাশন-_-ইহা রসভঙ্গের অপর হেতু বলিয়া 
জানিতে হইবে । সেইখানে অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত 
যেমন-_-কোন নায়ক কোন নায়িকার সঙ্গে মিলন-স্পুহা করিয়াছে, 

শ্ঙ্ষাররস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, ইহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ 

জান৷ হইয়াছে ; তখন মিলনের চিন্তার উচিত ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিয়া কবি যদি স্বতন্ত্রভাবে অন্ত ব্যাপারের বর্ণনা করেন। অনবসরে 

রসের প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন-_যে যুদ্ধ কল্পপ্রলয়ের স্থ্টি করিতে 
পম সস 8৪৯ সি পাপা টব ও 

রস- ইহাদের বিভাবের মধ্যে বিরৌধ নাই; এই অভিপ্রায়েই শাস্ত রস 

ও শৃঙ্গার রসের উল্লেখ করা হইল, কারণ অস্থুরাগ ও প্রশমন পরস্পরবিরুদ্ধ। 
বিরোধিরসভাবপরিগ্রহঃ--বিরোধী রসের ষে ভাব অর্থাৎ খ্যতিচারী ভাব 

তাহার গ্রহণ। বিরোধী রসের যে ভাব তাহার স্থায়ীরূপে উত্থানের প্রসঙ্গই 

নাই; সুতরাং -স্থাফিভাবের গ্রহণ অসম্ভব। ব্যভিচারী রূপে তাহার গ্রহণ 

হইতে পারে।  স্তরাং "ভাব'শব্ের সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । 

বৈরাগ্যকথাভিঃ--“বৈরাগা”শব্দের দ্বারা শান্ত রসের স্থাম়ী ভাব যে নির্ব্বেদ 

তাহার কথা বলা হইয়াছে । যেমন-_“প্রসম্ন হইয়া অবস্থান কর, আনন্দ 

শ্রকীশ কর, ক্রোধ পরিত্যাগ কর।” এইবপে শুঙ্গার রসের উপক্রমণিকা। 

করিয়া, "হে. মৃদ্ধে, কালহরিণ একবার গত হইলে আর ফিরিতে পারে ন11” 

এইভাবে ক্বর্থাত্তরন্তাস অলঙ্কার রচনা করিয়! কবি যদি শাস্তরসের অবতারণা 
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পারে এইরূপ যুদ্ধ আরস্ভ হইয়াছে; ইহাতে বিবিধ বীরের নাশ 
হইতেছে ॥ এই ঘুদ্ধের নায়ক রাম দেব-সদৃশ; ইহার হাদয়ে 
বিএ্রলভ্ভ-ঙ্গাররসোচিত ভাব সঞ্চারিত না হইলেও উপযুক্ত কারণ 
ছাড়াই যদি শু্জাররসসন্বস্ধীয় কথার অবতারণ! কর! হয়। এবংবিখ 
বিষয়ে দেবকৃত কিংকর্তব্যবিযূঢ়তা ঘটাইয্কা প্রতিনায়কের পরিহার করা 
সঙ্গত নহে, কারণ কবি প্রধানভাবে রসম্থটিতেই প্রবৃত্ত হইবেন-- 
ইহাই যুক্তি সঙ্গত। «আলোকার্থা যথা দীপশিখায়াং যত্ববাঞ্জনঃ” 
€ আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপশিখায় 
যত্বান হয়েন ) ইত্যাদির (১৯) দ্বারা পূর্বেই বল হইয়াছে 
যে ইতিবৃত্তবর্ণনা রসম্থপ্ির উপায়মাত্র। অঙ্গার্গিভাবের বোধশুন্ 
হইয়া রস ও ভাব প্রকাশ করিতে গেলে এবং শুধু ইতিবৃত্তকে 
প্রাধান্য দিলে এবংবিধ দোষ হুইবে। সুতরাং রসাদিরপ ব্যঙ্গ্যের 

ভাখপর্য্যেই তাহাদের লক্ষ্য রাখা সঙ্গত। এই জন্যই আমর! এই প্রযত্ব 

করেন তবে নির্বেদের অন্থপ্রবেশ মান হইলে রতি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 
বিষয়ের তত্ব যে জানিয়াছে সে কেমন করিয়! বনিতার প্রেমকে জীবনের 

সর্বন্থ মনে করিবে? শুক্তিকা ও রজতের তত্ব যে জানিয়াছে মোহাচ্ছন্গ 

না! হইলে সে কেমন করিয়া শুক্তিকাকে গ্রহণযোগ্য মনে করিবে? 
কথাভিরিতি--বহুবচনের দ্বারা ধৃতি, মতি প্রভৃতি শান্ত রসের ব্যভিচারী 
ভাব সংগৃহীত হইয়াছে । প্রশ্ন হইবে, যে উদ্মত্ত নহে সে কেন অন্ত 
বস্ত বর্ণনা করিবে? বিষ্তারিত বর্ণনার কথা না হয় ছাড়িয়াই 
দিলাম । তাই বলিতেছেন-_বখঞ্চিদ্বিতস্তেতি | ব্যাপারাস্তরেতি । যেমন 
বৎল-35155155 চতুর্থ অঙ্কে রত্বাবলীর নাম গ্রহণ না করিয়াই বিজয়বর্্মার 
বৃত্তান্ত বর্ণনার । অপি তাবদিতি--এই ছুই শবের দ্বারা ছুর্যোধনাদির 
সেইরূপ (শৃঙ্মারাদির ) বর্ণনা অগ্রাহ্থ বলিয়া! দূরীকৃত হুইল । এখানে বেণী- 
সংহার নাটকের সমগ্র দ্বিতীয় অঙ্কই উদ্াহরণরূপে ধ্বনিত হইতেছে। 
অতএব বলিবেন--দৈবব্যমোহিতত্ম ইতি | পুর্বে কিন্তু সন্ধা বুঝবাইতে 
প্রত্যু্াহরণ হিসাযে ইহার কথা বল! হইয়াছে । কথাপুরুষন্তেতি। প্রত্তি- 
নায়কের! অতএব চেভি। যেছেছু রসন্তিই কবির মৃখ্য ব্যাপার সেইজন্ত 
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আরস্ত করিয়াছি, গাধু ধ্বনি প্রতিপাদনে অভিনিবেশ ইহার কারণ নছে। 
ব্লমভঙ্গের অপর একটি হেতৃতেও মনোনিবেশ করিতে হইবে--যে রস 
পরিপুষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহারও বারংবার প্রকাশস। যেরস উপভুক্ত 
হইয়! নিজের সামগ্রীর দ্বার! পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা যদি পুনঃ- 
পুনঃ বণিত হয় তাহা হইলে তাহাকে পরিম্লান ফুলের মত মনে হুইবে। 
তারপর, বৃত্তির ব্যবহারে যে আনৌচিত্য তাহাও রসভঙ্গের হেতুই। 

যেমন কোন নায়িকা যদি সমুচিত ভঙ্গী ব্যতিরেকেই নিজে নায়ককে 
নিজের সম্ভোগের অভিলাষ বলে। অর্বা ভরতের নাট্যশান্ত্রে 
প্রসিদ্ধ কৈশিকী প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আছে আর উপনাগরিকা 

প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি অন্য কাব্যালঙ্কারে প্রসিদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের 
যে অনৌচিত্য বা অনুপযোগী বিবয়ে প্রয়োগ তাহাও রসভঙ্গের হেতু। 
এইভাবে রসের এই সকল প্রতিবন্ধক এবং কবিগণ এইরূপে অগ্য যে 
সকল প্রতিবন্ধক নিজে কল্পনা করিবেন তাহাদের পরিহারবিষয়ে 
সতকবিরা অবহিত হইবেন। 

ইতিবৃত্তমাত্রকে প্রাধান্য দিলে এবং রসভাবের নিবদ্ধন ব্যাপারে অঙ্গা্গি- 

ভাবশৃদ্ত হইলে অর্থাৎ গৌপমুখ্যের বিচার না করিলে সেই সকল রচনা 

দোষাবহ হইবে । -ন ধ্বনি প্রতিপাদনমাত্রমিতি। ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকুক আর 

নাই থাকুক তাহাতে মনোযোগ দিয়া কি হইবে? তাহা কাকের দগ্তের 

পরীক্ষার মতই ব্যর্থ হইবে--ইহাই ভাবার্থ। বৃত্তযনৌচিত্যমেব চেতি-- 

ইহা বহুভাবে বুঝাইতেছেন। তদপি-_ইহার ছার! কারিকামধ্যস্থ 'চ'-শকের 

ব্যাখ্যা দিতেছেন। রসভঙ্গহেতুরেব-_ইহার হ্বারা বল! হইয়াছে ষে কারিকান্থ 

'এব-কারকে ক্রমভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। রসম্ত বিরোধায় 

এব--এইরপে অন্বয় করিতে হইবে । ধীরোদাতাদি শ্রেণীর নায়ককে সর্বথা 

বীররসান্যায়ী হইতে হইবে ; সুতরাং এই শ্রেণীর নায়কের চরিত কাতর" 

পুক্লুযোচিত অধৈধ্যের যোজনা করা. দোষাবহ হইবে । তেষামিতি__রসাদির |, 

উতরিতি--শ্ুকবিদের ভ্বারা। সোইপশব ইতি--অপযশ। আপত্তি হইতে 

পারে যে রত্তিদেবীর বিলাসস্থলে (রতিবিলাস-_কুমারসন্ভবকাব্যে চতুর্থ সগ ) 

করুণরস পরিপুষ্ট হইয়া গেলেও কালিদাস, পুনঃপুনঃ তাহার প্রকাশ করিয়াছেন । 



৩৮ - ধ্বস্তালোঁকি 

এই বিবয়ে এই সংগ্রহ শ্লোক দেওয়া যাইতেছে £-_ 

“রসার্দ স্ুকবিদের ব্যাপারের মুখ্য বিষয়। .স্ুকবিরা এই" 
রসাদির সঙ্লিবেশকাধ্যে সর্বদা সাবধান হইয়! ব্রতী হইবেন যাহাতে 

তাহারা ভ্রমে পতিত ন1 হয়েন। যে কাব্য প্রবন্ধ রসহীন তাহা! মহাকবির 
অপযশের কারণ । তাহার অন্ত তিনি অকবিই হইয়া পড়িবেন ; 

এবং এইরূপ কাব্য রচনা করিলে অপর কেহ তাহার নাম স্মরণ করিবে 

না। প্রাচীন কবিরা বিশৃঙ্খলবাক্ হইয়াও কীর্তি অজ্জন করিয়াছেন। 

অতএব সেই নজিরে মনীষী ব্যক্তি এই নীতি ত্যাগ করিবেন না। 

বালীকি, ব্যাস প্রমুখ যে সকল প্রখ্যাত কবীশ্বর আছেন, আমাদের 

দ্বারা দর্শিত শাস্ত্র তাহাদের অভিপ্রায় বহিভূতি নহে ।” ইতি। 
বিবক্ষিত ব প্রস্তাবিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে পর 

বিরোধী রসসযুহ তাহার বশীভূত বা অঙ্গভূত হইলে তাহাদের 
বর্ণনা! দৌষাবহ হইবে না| ২০॥ 

কিন্তু বিবক্ষিত রস স্বসামগ্রীর দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিলে 

বিরোধীরা অর্থাৎ বিরোধী রসের মঙ্গসমূহ যদ্দি উহার বশবন্তী হয় 
অথবা উহার অঙ্গ হয় তাহা হইলে তাহাদের বর্ণনায় কোন দোষ হয় 

না। বাধ্যত্ব বা বশবর্তিতার লক্ষণ এই যে বিবক্ষিত রস ইহাঁদিগকে 

অভিভূত করিতে পারে ; তাহা না হইলে হয় না। সেইভাবে তাহাদের 

বর্ণনা করিলে তাহার! প্রস্তাবিত রসের পরিপুষ্টিসাধনই করে। 

তাহা হইলে রসবিরুদ্ধবিষয়ের পরিহারে এই আগ্রহ কেন? এই আশঙ্কা 
করিয়া বলিতেছেন-_পূর্ব্ব ইতি । বশিষ্ঠাদি খধিরা যদি একটু আধটু স্থৃতি- 
শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া থাকেন তাহ! হইলে আমরাও সেই শাস্তমার্গ পরিত্যাগ 
করিব এইব্প করিলে চলিবে না। উৎকষ্ট চরিত্রসম্পন্নব্যক্তিদের নিয়মভঙ্গের 
হেতু চিন্তা করা যায় না। ইতি শব্দের দ্বারা সংগ্রহ গ্োকের লমান্তি 
বুঝাইতেছেন। ১৮১১৯ ॥ 

এইক্সপে সাধারসত্ীবে বিরোধী বস্তর' পরিত্যাগ করার, কখা বল! রর 
(হইফ্া গেলে, বিয়োধ যেখানে রহিত: ইইয়। যায় ' এইরূপ কতকগুলি, 
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তাহার! যদি প্রস্তাবিত রসের অঙ্গত্ব লীভ করে তাহা হইলে তাহাদের 
,বিরোধিতাই থাকে না। বিরোধী রস ছুইভাবে অঙ্গত্ব লাভ করিতে 
পারে--স্বাভাবিকভাবে অথব! সমারোপিত হঈয়।! তগ্ধ্যে যাহ। 

স্বাভাবিক তাহার কথা বলা হইলেই আর বিরোধ থাকে না, যেমন 

বিগ্রলস্তশৃঙ্জাররসে ব্যাধি প্রভৃতি অঙ্গসমূহের । যাহার! তাহাদের 
অঙ্গ হয় তাহাদের কথা বলিলেই দোষ হুয় না; যাহারা অঙ্গ হয় না 

তাহাদের সম্পর্কে এই নিয়ম খাটে না। মরণের সম্গিবেশ যদি 

বিপ্রলম্তশৃঙ্গারের অগ্গও হয় তবুও তাহা করা উচিত হইবে ন|। 
কারণ রসের যাহা আশ্রয় তাহার বিয়োগ হইলে রসেরও 

আত্যন্তিক বিনাশ হইবে। যদি বল! হয় ঘেসেই সকল বিষয়ে 

করুণরসের তো! পরিপুষ্ি হয় তাহা হইলে উত্তরে বলিব যে এই 

যুক্তি ঠিক নহে, কারণ করুণরস এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত রস নহে এবং 

ইহার দ্বার! প্রস্তাবিত বিপ্রলন্তশূঙ্গাররসের ধ্বংস হইবে । যেখানে 
করুণরসই কাব্যের বিবক্ষিত অর্থ, সেইখানে মরণের সন্নিবেশে কোন 

বিরোধ নাই। শুঙ্জার রসে মরণের পর দীর্ঘকাল যাইতে না যাইতেই 
যদি মৃতের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় তাহা! হইলে মরণের অবতারণায় 

অতিশয় বিরোধিতা হইবে না । যদি মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত 

হয় তাহা হইলে কাব্যের মধ্যস্থলে রসপ্রবাহের বিচ্ছেদ হয়; সেই 

নিদিষ্ট ব্যতিক্রমস্থলের কথা বলিতেছেন-__বিবক্ষিত ইতি । বা ধ্যানামিতি | 

বাধ্যত্ব বা অঙ্গত্ব বুবাইবার জন্তয। অচ্ছলা নির্দোষ। বাধ্যস্ববিধয়ক 

অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিতেছেন-___বাধ্যত্বংহীতি । উভয়প্রকারে অঙ্গভাবত্ব- 

বিষয়ক অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন, তন্মধ্যে প্রথমে স্বাভাবিক অঙ্গভাবত্ব নিরূপণ 
করিতেছেন। বিপ্রলম্তশৃঙ্জাররসে পরম্পরের প্রতি অপেক্ষার ভাব থাকে 

ধলিয়া বাঁহীরা অঙ্গভাবে থাকে তাহাদের । সেই ব্যাধি প্রভৃতি করুণ রসে 

'ঘটিযাই থাকে এবং তাঁহাকাই ঘটয়। থাকে । শুঙ্গার রসে তাহার! ঘটিয়া 

থাকেই; কিন্তু শরঙ্গারে তাহারাই ঘটিবে এমন নহে । অতদঙ্গানামিতি । 

 ষেমন আলসা, উগ্রতা! ও ভুগুপ্ণা প্রভৃতি । তদঙ্গত্ধে চেতি। যেহেতু 

কাঁধেই বল? হইয়াছে যে শৃর্গারে সবই ব্যভিচারী হইতে পারে । 



ক... .. ধবক্ঠালোক.. 

জন্ত যে কবি রসের সঙন্নিরেশকেই প্রাধান্য দেন তিনি এবংবিধ ইতিবৃক্ত 
রচনাকে পরিহার করিবেন। ূ 

বিবক্ষিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, বিরোধী রসাঙ্গ যদি তাহার 
বশীভূত হয় তাহা হইলে দোষাবহ হয় না। উহার উদাহরণ ষেমন-- 

“অছে। কোথায় এই কৃকার্ধ্য.আর কোথায় বা চন্দ্রবংশ ! তাহাকে 
যর্দি আর একবার দেখা যাইত ! তাহা হইলে বুঝা! যাইত যে আমার 

শান্ত্রজ্ঞানজনিত পুণ্য আছে যদ্দ্ারা দোষের প্রশমন হয়। তিনি 
যখন কোপাবিষ্ট তখনও তাহার মুখ রমণীয়। নিষ্পাপ ধীমান্ ব্যক্তিরা 

ফি বলিবেন? কিন্তু স্বপ্নেও তিনি ছর্লভ হইয়াছেন। হে চিত্ত, 
তুমি সুস্থ হও। সেই ধন্ত যুবক কে,যে তাহার অধর সুধ। পান 
করিবে ?” 

নায়ক ও নায়িকা যনে করে একে অপরের প্রাণসর্ববন্থ ; সেইঞ্জনা রতি 
উভয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করে। স্ত্রী ও পুকুষ-_রতির এই যে ছুই আশ্রয় ইহাদের 
একের অভাব হইলে রতিরই উচ্ছেদ হইবে। প্রস্ততস্তেতি । বিপ্রলস্তশৃঙ্গারের ৷ 
কাব্যার্থত্বমিতি। আপত্তি হইতে পারে, সকল ভাবই শুঙ্গারের ব্যভিচারী 
হইতে পারে; তাহা তো! এইভাবে অপ্রমাণিত হইয়া গেল। এই আশঙ্কা 
করিয়া বলিতেছেন-_শৃঙ্গারো বেতি। যেখানে মরণ দীর্ঘকালস্থাদ্ী হয় না 
সেইখানে প্রতীতি মরণে বিশ্রান্তি লাভ করিতেই পারে লা; তাই ইহ! 
ব্যভিচারী হয়। কদাচিদ্দিতি। যদি তাদৃণী ভঙ্গী ঘটাইবার জঞ্ত স্থুকবি 
কৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন। যেমন--"জাহৃবী ও সরযুর সঙ্গমস্থলে দেহ- 
রক্ষা করিয়া তিনি সগ্ভ অমরবুন্দের মধ্যে পরিগণিত হইলেন । তৎপরে তিনি 

নন্দনকাননের অভ্যন্তরে লীলাগারে পূর্ববাপেক্ষা অধিক চতুরা কান্তার সহিত 

মিলিত হইয়া রমণ করিলেন।” এখানে মরণ রচ্তির অঙ্গ ইহা! ্ফুট হুইয়াই 
প্রকাশিত হইয়াছে । স্থতরাং দ্জুকবি এমন ভাবে মরণের বর্ণনা করিবেন ফে 
প্রতীতি এখানেই বিশ্রীস্তি লাভ করিতে না পারে। যদি মরণেই প্রতীতি 
বিশ্রান্তি লাভ করে তাহা হলে অতি অল্পকাঁল পরে প্রত্যাবন্ত্রন বরিত 
হইলেও সর্ব! শোকের্ই উদয় হইবে) কেহ কেহ বলেন, সন্ভদয় সামাজিকদের 
ঘটনার সহিত নিকট সম্পর্ক থাকে না বলিয়া মৃত্যু যদি চিরস্থায়ী-না হয়, 
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অথবা যেমন মহাশ্বেতার প্রতি পুগুরীকের অতিশয় অনুরাগ জঙ্মিলে 
দ্বিতীয় মুনিকুমারের উপদেশ বর্ণনায় । রসাঙ্গ স্বাভাবিকভাবে প্রস্তাবিত 
রসের অঙ্গত্ব লাভ করিলে যে দোষহানি হয় তাহার উদাহরণ, যেমন-_ 

“জলদভুজগজাত বিষ ( জল) বিরহিণী নারীতে শিরোধূর্ণন, বিষয়ে 
অনভিলাষ, মানলিক ওদান্ত, বাহ ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য; যুচ্ছণ, 
অন্ধতা, শরীরপীড়া ও মুমূষুতা আনয়ন করে।” ইত্যাদিতে , 
অঙ্গত্বলাভ যদি স্বাভাবিক না হইয়া সমারোপিত হয়, তাহা হইলেও 

তাহাতে যে বিরোধ হয় না তাহার উদ্বাহরণ, যেমন__পাগুক্ষামস্ৎ 
ইত্যাদিতে । অথবা যেমন “কোপাতকোমল লোলবাহুলতিকাপাশেন” 
ইত্যাদিতে । অঙ্গভাবপ্রাপ্তির এই আর এক পওরকার-_যদদি এক 
প্রধান বাক্যার্থ প্রস্তাবিত হয় বলিয়। তাহার মধ্যে ছুই পরস্পরবিরোধী 

রস বা ভাব তাহার অঙ্গভূত হয় তাহা হইলেও কোন দোষ ভয় 
না। যেমন দক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ” ইত্যাদিতে কণিত হইয়াছে। 
যদি জিজ্ঞাসা কর! হয়, কেন সেইখানে বিরোধ হয় না, তহ্ত্তরে বলা 

তাহা হইলেই ইহা তাহাদের নিকট রসের অঙ্গ বলিয়া প্রতীত হয়। উত্তরে 

বলিব-_হায়, হায়, যৌগন্ধরাক্সণ নীতিমার্গ শুনিয়। ধাহাদের মন সংস্কৃত হইয়াছে 

তাহাদের বুদ্ধিতে বাসবদত্তার মরণের উদয়ই না হওয়ায় করুণরসের লেশমাত্র 
সঞ্চার হইবে না । বহু অবাস্তর কথা বলিয়া লাভ কি? স্থতরাং এখানে 

দীর্ঘকালতা৷ থাকিলে তাহাতেই প্রতীতি বিশ্রাস্তি লাভ করিবে- ইহাই 
অস্তব্য। এইভাবে নৈসগিক অঙ্গতা ব্যাখ্যাত হইল। অঙ্গতা সমারোপিত 

হইলে তাহার ব্পিরীত অর্থ লাভ হয় বলিয়া নিজে তাহার ব্যাখ্যা করেন 
নাই। এইভাবে তিনটি প্রকারের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর যথাক্রমে উদাহরণ 

দিতেছেন--তঙ ইত্যাদির দ্বারা । ক্কাকাধ্যমিতি। বিতর্ক শঁৎস্থক্যের দ্বারা, 
মৃতি স্বতির দ্বারা, শঙ্কা দৈন্ের ছারা, ধৃতি চিস্তার ঘার! বাধিত হইয়াছে । 
ইহা দ্বিতীক্প উদ্দ্যোতের আরস্তে আমরা বলিয়াছি। দ্বিতীয়েতি। বিপক্ষীভূত 
বৈশ্বাগ্যের বিভাবাদির কথা, অবধারণসহকারে বলা হইলেও অঙ্গরাগের 

বিচ্ছেদ না হইতে পারায় তাহার দৃঢ়তাই কথিত হইয়া পড়িয়াছে__ইহাই 
ভাবার্থ । সমারোপিতায়ামিতি। অঙ্গভাবত্ব প্রার্ত হইলে--_ইহ1 শেষে ধরিয়া 

তত 
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যাতে পুরে. তাহার হুইট্রিই অপরের অধীন বলিয়াই বিরোধ হয় না । 

আবার যদি বল! হয় কেমন করিয়া অপরের অধীনতার জন্যই বিরোধী 
ঘুইটি রস ব৷ ভাবের বিরোধের নিরসন হয়, তাহা হইলে উত্তর দেওয়! 
যাইতে পারে-_মূল বিধিতে বিরোধীদের সমাবেশ হইলে দোষাবহ হয় 
পরে বিধির অঙ্ত যে অনুবাদ বা সমর্থন তাহার মধ্যে বিরোধীদের 
সমাবেশে দোষ হয় না। যেমন-_ 

“এস, যাও; নীচে পতিত হও, উপরে উঠ; কথা বল, চুপ করিয়া 
থার- এইভাবে ধনী ব্যক্তির প্রার্থাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করে।” 

ইত্যাদিতে । | 
এই প্লেকে যেমন কাজের যে নির্দেশ ও প্রতিষেধ দেওয়া হয় 

তাহা অপর বস্তুর অঙ্গহিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া দোষের 

হয় না সেইরূপ এই গ্রসঙ্গেও। এই গ্লোকে (ক্ষিণ্তঃ ইত্যাদিতে ) 

ঈর্ধ্যাবি গ্রলম্তশৃঙ্গারবিষয়ক ও করুণবিষয়ক বস্ত-_-কোনটিই মূল বক্তব্য 
(বিধি) নহে। ত্রিপুরারি মহাদেবের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনাই বাক্যের 

লইতে হইবে ।” হে সখী, তোমার মুখ মলিন ও ক্ষীণ, হৃদয় রসে পরিপূর্ণ, 
শরীর মান্দাবিশিষ্ই_-এইসব লক্ষণ হদয়ের অভ্যন্তরস্থ ক্ষরোগের পরিচায়ক 1” 
এখানে ককণরসোচিত ব্যাধি গ্লেফতঙ্গীর সহিত স্থাপিত হইম্মাছে। 
কোপাদিতি বধ্বেতি হম্যত ইতি--রৌদ্ররসের এই সকল অনুভাব বূপকবলে 
আরোপিত হইয়া শৃঙ্গারের অন্গত্ব লাভ করিয়াছে, কারণ রূপকঅলঙ্কার 

সম্পূর্ণরূপে নির্বাহিত হয় নাই। “নাতিনির্বহণৈষিতা”--এই কারিকাংশ 

(২১৮) বুঝাইবার অবসরে ইহা পুর্ববেই কথিত হুইয়াছে। অন্ডেতি। ইহা! 
চতুর্থ গ্রকার -ইহাই অর্থ। বিরোধী রসের অঙ্গ অন্ত প্রস্তাবিত রসের অশ্বত্থ 

লাভ করে-_ইহা! পুর্বে বল! হইযাছে। এখন ছেখান হইল ছুই বিরোধী রস 

বা ভাব অন্য বস্তর অঙ্গ হয়। ক্ষিগ্তু ইতি পপ্রধানেহন্ত্র বাক্যার্থে- এই 
কারিকার (২1৫) প্রসঙ্গে ইহা ব্যাখ্যা হইয়াছে : আপত্ি হইতে পারে 

অগ্যের অঙ্গ হইলেও কোন পদার্থের স্বভাবের বিনাশ হয় না এবং বিরোধ 

. এই স্বভাব হইতেই উদ্ভৃত। এই অভিগ্রায়ে প্রশ্ন করিতেছেন-_অগ্তপরত্বেই- 
 পীভি। বিরোধিনোরিতি। তাহাদের, বিরোধী স্বভাবের । হেতু বুঝাইতে 
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মূল অর্থ এবং এই ছুই বন্ধ তাহার অঙ্গহিসাবেই অবস্থিত হইয়াছে । 
বিধি (মূল নির্দেশ ) এবং অনুবাদ (সমর্থন )-_এইরূপ ব্যবহার যে 
রসসমূহের প্রযোজ্য নহে তাহা বলা যায় না, কারণ রসসমূহ বাকের 
অর্থ হইতে পারে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়৷ হইয়াছে । বাচ্যার্থ ও 
বাক্যার্থ ইহাদের সম্পর্কে মূল বিধি ও অনুযাদের:( সমর্থনের) অস্ভিদ্য 
স্বীকার করিয়া লওয়৷ হয়। রসসমৃহ তাহাদের ছ্বারাই আক্ষিপ্ত হয় ; 
তাই রসসমূহ সম্পর্কে বিধি ও অনুবাদের অস্তিত্ব কে বাধা দিতে 
পারে? যে বাক্যার্থ বা বাচ্যার্থের দ্বারা রসাদি সাক্ষাতভাবে কাব্যের 

বিষয়ীভূত হয় না বলিয়। দ্বীকার করা হয় সেই সকল বাক্যার্থ ও 
বাচ্যার্থ রসসমূহের নিমিত্ত হইতে পারে ইহ] অবশ্যই মানিতে হুইবে। 
এইরূপে বিরোধী রসের সমাবেশ হইলেও এখানে কোন বিরোধ নাই। 
যেহেতু মূল বিধি ও তাহার সমর্থনমূলক যে সকল বিভাবার্দি এখানে 
অঙ্গ হইয়া আছে তাহাদের জন্ই বিপ্রলম্ত ও করণ-_-এই ছুই রসবস্তর 
সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের সহকারিতায় মূল বিধি অংশ হইতে ভাব- 

“বিরোধিনোঠ, “তৎস্বভাবয়োঃর বিশেষণ । উচ্যত ইতি। ভাবার্থ এই £-- 

ভাবের বিরোধিতা ও অবিরোধিতা কেবল যে স্বাভাবিক তাহা নহে । কোন্ 
সামগ্রীতে পতিত হয় তাহার উপরে ইহ। নির্ভর করে। শীত ও উষ্ণ স্পর্শও 

সামগ্রীবিশেষে পড়িলে অবিরোধী হইতে পারে। বিধাবিতি। যেমন তাহাই 
কর, করিওন।। “বিখি'-শব্দের ছারা এক সময়ে একটি কন্মের প্রীধান্ত 

কথিত হইয়্াছে। “অতিরাত্রে যাগে ষোড়শীনামক লোমপাত্র গ্রহণ করে, 
গ্রহণ করে না।”__মীমাংসক পঙ্ডিতগণ বলেন যে যেখানে এইবপ পরস্পর- 
বিরোধী বিধি. থাকে ; সেইখানে বিকল্প বুঝিতে হইবে) সেইখানে ষে 
কোন একটিকে গ্রহণ কর। যাইতে পারে। অনুবাদ ইতি। অর্থাৎ অন্যের 

অঙ্গত।৷ হইলে । এখানে ধনিজনের ক্রীড়ার অঙ্গবূপে বিরুদ্ধ অর্থের 

প্রয়োগ হইয়াছে। রাজার নিকটে দুইজন আততায়ী ( শান্তভাবেও ) 

থাকিতে পারে, তেমনি অন্ের উপরে অপেক্ষাকারী ছুইটি বিরুদ্ধভাবও 

ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। তাহারা ক্লোকোক্ত যথানিদ্দিষ্ট উপায়ে নিজ নিজ 
বিষয়ের প্রভীতি জন্মাইলেও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে নাঃ পরস্পরের 
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বিশেষের প্রভীতি উৎপন্ন হইতেছে । সেইঞগ্ভই কোন বিরোধ নাই। 

প্রস্পরবিরোধী ছই কারণের সহকারিতায় কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয় 

ইহা দেখাই যায়। একই কারণ একই সঙ্গে হই বিরুদ্ধ ফলোতপাদনের 

হেতু হইলে তাহাতে বিরুদ্ধত। দোষ হয়; কিন্তু পরম্পর-বিরোধী ছুই 

কারণের সহকারিতায় কোন বিরোধ নাই। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 

'যে এবংবিধ বিরুদ্ধ বিষয় কেমন করিয়া অভিনয় করা যাইবে, তাহা 

হইলে বলিব যে বাচ্য অর্থে এইরূপ বিধি ও সমর্থনমূলক ব্যাপার 

থাকিলে যাহা কর! হয় এইখানেও তাহাই কর্তব্য। এইভাবে এই 

বিষয়ে মূল বিধি ও তাহার সমর্থন-সম্পফিত নীতি প্রয়োগ করিয়া 

বিরোধের পরিহার করা হইল। অপিচ কোন নায়কের উদয় 

অভিনন্দনের বিষয় হইলে তাহার প্্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় যদি তাহার 

বিপক্ষদলের সম্পর্কে করুণরসের অবতারণা করা হয় তাহা হইলে 

ধিবেচনাণীল সম্থদয় ব্যক্তিদের হৃদয়ে কোন অশান্তির স্যষ্টি হয় না; 

বরং তজ্জন্ত শ্রীতির আতিশয্যই প্রতিপন্ন হয়। । 

বিনাশমূলক চিন্তারই কোন কথা নাই যাহাতে বিরোধের প্রসঙ্গ উঠিতে
 পারে। 

কেবল অরুণাধিকরণ স্যাযে বাক্যের দ্বারা যে সমস্ক পরে প্রতিপার্দিত হয
় তাহা 

*এহি, গচ্ছ” প্রভৃতির সম্পর্ক হইতে পারে না!। আপত্তি হইতে পারে, 

*্প্রধানভাবে যাহা বাচ্য তাহা বিধি। যাহা বাচ্যে অপ্রধানভাবে বলা 

হয় তাহা অঙ্বাদ হয়। তুমি তে! রসের বাচ্যতাই সহ ক
রিতে পার না। 

এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন_ন চেতি। প্রধান ও অপ্রধান ভাবকে 

আশ্রয় করিয়া বিধি ও সমর্থনের পার্থক্য কর! হয়ঃ তাহারা ব্যঙ
্গযতার মধ্যেও 

থাকিবে__ইহাই ভাবার্থ। যে রস মুখ্যভাবে কাব্যের বাক্যার্থ তাহা বিধি। 

স্বতরাং যেখানে সেই অর্থ অমুখ্যভাবে থাকে তাহা অন্বাদ ব1 সমর্থন; 

সেইখানে রস অন্থ্বাদ্দের বিষয় বা সমর্থক এইরূপ বলা যুক্তিযুক্তই । অথবা 

বলা যায় যে, যে সকব বিভাবাদি সমর্থন বা! অঙ্বাদের বিষয় হয় তাহাদের, 

দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় নূলিয়। রসও অঙ্ছবাদের বিষয়ঃ তাই বলিতেছেন-- 

“বাক্যার্থস্তেতি।, যদি অন্ধবাদের বিষর্বীভূত হওয়ার, অন্ত বিরুদ্ধরসের 

 ৪শমাবেশ নাই বা! ইয় তবুও সহকারীভীবে হইবে। ক্কৃতরাং বিরোধী রসের 
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এই কারণে বিরোধের উৎপাদক করুণরসের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায় 
বলিয়া কোন দোষ হয়না । ব্দুতরাং যে রস বা ভাব বাক্যের মূল 
অর্থের বিরোধী তাহা রসবিরোধী ইহ বলা সঙ্গত; কিন্ত যাছ। 
তাহার অঞ্গ তাহার সম্পর্কে এই যুক্তি খাটে না। আবার যদি 
কোন করুণরস বাক্যার্থের বিষয়ীভূত হয় তাহা হইলে ভঙ্গীবিশেষের 
আশ্রয়ের দ্বারা তাহাকে শুঙ্গাররসের সঙ্গে সংযোজিত করিলে তাহাতে 
নিজের পরিপুষ্টিই হয়। 'যেহেতু যে সকল পদার্থ স্বভাবত: মধুর 
তাহারা শোচনীয়ত৷ প্রাপ্ত হইলে পূর্ববাবস্থার বিলাসসমূহ স্মরণ করায় 
তাহারা অধিকতর শোকাবেশ উৎপাদন করে। যেমন__“এই সেই 

হাত যাহা কাঞ্ধী তুলিয়া ধরিয়াছে, স্ফীত ভন মর্দন করিয়াছে, নাভি, 
উরু ও জঘন স্পর্শ করিয়াছে এবং কটিদেশের বসনগ্রন্থি মোচন 
করিয়াছে ।” ইত্যাদিতে । সুতরাং এই গ্লোকে (ক্ষিপ্তে। .হস্তাবলগ্ন 
ইত্যাদিতে ) শস্তুর শরাগ্নি ত্রিপুর যুবতীদের প্রতি সেইরূপ ব্যবন্থার 
করিয়াছে যেমন কোন কামী সন্ত অপরাধ করিয়া ব্যবহার করিয়া 

অঙ্গাঙ্গিভাব যুক্তিযুক্তই ; ইহা বিশ্বাস বা প্রমাণ করিতে কোন ক্লেশ নাই, 
ইহাই দেখাইতেছেন-_ঘৈ বেঁতি। তন্নিমিত্তেতি। বিভাবাদ্দিবিষয়ক কাব্যার্থ 
যে রসাদির নিমিতন্বূপ সেই রসাদি তাহাদের ভাব। যে সকল হস্তক্ষেপা্দি 
বিভাবাদি অন্থুবাদের বিষয় এবং যাহারা রসের অঙ্গ হইয়াছে তাহাদিগকে 
নিমিত্ত করিয়া করুণ এবং বিপ্রলম্ত এই উভয় রসাত্মক বন্তর সৃষ্টি হইয়াছে । 

শড়ুর শরবছির জন্ত পাপ দগ্ধ হইয়াছে-_এই বিধি অংশের সহকারী হুইক্সাছে 
রসের সমগোত্রীয় ভাবগুলি। সেই হেতু ভগবৎপ্রভাবাতিশয্যলক্ষণযুক্ত 
প্রেয়ঃ-অলক্কারবিষয়ক ভাববিশেষে প্রতীতি বিশ্রাম লাভ করে। জল এবং 
তেজোগত যে পরম্পর-বিরোধী শৈত্য এবং উষ্ণতা ইহারা তও্ডলাদি কারণের 
সহকারী হয় বলিয়াই কোমল অন্পপ্রস্ততক রণ লক্ষণযুক্ত কার্যবিশেষের উৎপত্তি 
প্নেখা যায়। সর্ব এইভাবেই বীজ ও অঙ্কুরাদিতে কাধ্যকারণ-ভাব পরিলক্ষিত 
হয়; অন্য কোন ভাব নাই । আপত্তি হইতে পারে যে তাহা হইলে সর্ধবজ্রই 

বিরোধ অকিঞ্চিংকর হুইয়! যায়; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন --বিরুদ্ধ- 
ফলেতি । এই জন্তই ইহাও ফলিয়াছেন--বিরুদ্ধের গ্রহণ করা হইবে না।” 
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থাকে, এইভাবে বিচার করিলে তাহাও বিরোধশুন্তই হয়। হুতরাং 
যেমন যেমন ভাবে এখানে নিরূপণ করা হইতেছে এই ক্লোকে সেই 
সেই ভাবেই দোষের অভাব প্রমাণিত হইল। আবার এই ভাবে্-_. 

“হে রাজন, অধুনা তোমার ভীত শক্রস্ত্রীরা যেন আবার বিবাহের 
উদ্ভোগ .করিতেছে--তাহাদের পায়ের কোমল অন্গুলী হইতে রক্ত 
অলক্তকের গ্ভায় ক্ষরিত হইতেছে, তাহাদের হাতে কুশগুচ্ছ। তাহারা 
স্বামীর হাত ধরিয়া বেদী পরিক্রমণ করিয়া অশ্রুধৌতবদনে দাবান্রিজ 
চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে ।” 

এই সকল উদ্দাহরণেই বিরোধশুম্তার রহস্য বুঝিতে হইবে । 
এইভাবে রসাদির সঙ্গে বিরোধী রসাদির সমাধেশ ও অসমাবেশের 

বিষয় বিভাগ দিত হুইল । তাহারা একই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইলে 

তাহাদের মধ্যে পৌর্ববাপর্য্যক্রম থাকা সঙ্গত; এখন তাহা প্রতিপাদন 
ফুরার জন্য বলা হইতেছে-_- 

"বাচ্ছা, অভিনেয় কাব্যে যদি ঈদৃশ বাক্য থাকে এবং সমস্তই যদি অভিনয় 
করিতে হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধঅর্থ-বিষয়ক বস্ত কেমন করিয়া অভিনয় করা 

যাইতে পারে? এই আশঙ্কা বলিতেছেন-_-এবমিতি। ইহা পরিহার 
করিতেছেন-__অনৃস্কমানেতি । এবংবিধ বিরুদ্ধাকার বাচ্য যেখানে অন্থবাদ্দের 

বিষয় ভাদৃশ বিষয়ে সেইরূপ আলোচনাই প্রযোজ্য যাহা “এহি গচ্ছ 
পতোত্তিষ্ঠ” প্রভৃতিতে বিবৃত হইয়াছে । তাহ হইলে কথাট। ফাড়াইল 

--ক্ষিত্টোহস্তাবলগ্নঃ” ইত্যাদিতে প্রধান ভাব ভীত, বিপধ্যস্ত দৃষ্টি প্রদর্শন 
করিয়া প্রাসঙ্গিক অর্থট অভিনয় করিতে হইবে । যদিও করুণরসও 

এখানে অপরের অঙ্গই তথাপি মহেশ্বরের প্রভাবের সঙ্গে ইহার উপযোগিতা 
থাকায় ইহা প্রাসঙ্গিক অর্থের সহিত বিপ্রলভ্ভাত্মক রস অপেক্ষা অধিক 
নৈকটাযুক্ত। “কামীব"_ এই অংশে ষে উতপ্রেক্ষা ও উপম। আছে তাহার 
বলে আনীত বিপ্রলভশৃঙ্গার রদ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী। এইরূপে “সাশ্র- 
নেক্রোৎপনাভিঃ এইখানে প্রধানভাবে করুণরদের উপযোগী অভিনয় 

করিতে হইবে : বিপ্রশ্নন্তের সঙ্গে করুণের সাতৃষ্টের জন্ লেশমাজ বিপ্র- 
লক্মেরও গচন! করিতে হইবে। “কামীব”--এখানেও প্রণয়কোপোচিত 
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_ কাব্যপ্রবন্ধে নানা রসের সন্নিবেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিংলেও, 
যিনি তাহাদের উৎকর্ষ দেখাইতে চাহেন তিনি একটি রসকে 
অঙ্গী ব| প্রধান করিবেন। ২৯। 

মহাকাব্য, নাটকাদি ও কাব্যপ্রবন্ধে বহুরস অঙ্গাঙ্গিভাবে ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়া সন্নিবেশিত হয়_-এইরপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও যিনি কাব্য- 

প্রবন্ধে শোভাতিশয্য কামনা করেন তিনি সেই সকল রসের মধ্যে 

প্রস্তাবিত একটি রসকে অঙ্গী হিসাবে স্থাপিত করিবেন । এই মার্গই 

অধিকতর যুক্তিযুক্ত। 
প্রশ্ন হইতে পারে অন্য বহুরস পরিপুষ্টি লাভ করিলে একটি রসের 

অস্তিস্ব বা প্রাধান্যে কি বিরোধ হয় না? এই আশঙ্কা করিয়া বলা 

হইতেছে-__ 

ঘে প্রস্তাবিত রস স্থায়ী বলিয়। প্রতিভাত হয় তাহার সঙ্গে 
অন্য রসের সমাবেশ করিলে তাহা ইহার অঙ্গিভাব ব৷ প্রীধান্যকে 
নঃ করে না। ২২॥ 

কাব্য প্রবন্ধে যে রস প্রথমে প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং বারংবাত্ব 

অভিনয় করা হইয়াছে, তথাপি তাহা হইতেই এই বিপ্রলস্ত প্রতীয়মান 

হইলেও “স দহতু দৃূরিতং” ইত্যাদিতে ষে ভগবৎ্প্রভাবের বর্ণনা আছে তাহা 
সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বরে অভিনীত হইলে এই বিপ্রলম্ত তাহারই অঙ্গত্ব লাভ 

করিবে এবং কোন বিরোধ থাকিবে না। এই বিরোধ-পরিহার প্রসঙ্গের 
উপসংহার করিতেছেন_-এবমিতি। অন্য বিষয়ে প্রকারান্তরে বিরোধের 

পরিহারের কথা বলিতেছেন--কিঞ্চেভি। পরীক্ষকর্দের অর্থাৎ বিবেক- 

বুদ্ধিশালী সামাঞ্রিকদের। নবৈরুব্যমিতি। করুণরসে আম্বাদের বিশ্রা্জি 
না হওয়ায় তারৃশ বিষয়ে চিত্ত বিগলিত হয় না । কিন্ত যে ক্রোধ বীররসের 
ব্যভিচারী হয় তাহার ফলম্বরপ এই যে করুণরস ইহা ম্বকারণের অভি- 
ব্যঙ্ধনের ঘ্বারাই বীররসের আন্বাদাতিশয্যে পর্যবসিত হয়। তাই বলাই 
হইয়াছে-_“করুণরস রৌদ্ররসেরই ফলম্বরপ |” তাই বলিতেছেন-_-প্রীত্যাতি- 

শয়েতি । এই বিষয়ের উদ্দাহরণ-_“হে কুরুবক, তুমি কুচাঘাত ক্রীড়ার ্ুখ 
হইতে বিষুক্ত হুইয়াছ। হে বকুলবৃক্ষ, মুখের মদিরা সেবন তোমার শ্ারণের 
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অনুসন্ধানের ফলে যাহা স্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, যাহা! সকল 
সন্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া! আছে তাহার মধ্যে ফাঁকে ফাকে অন্ত রসের 
যে সমাবেশ হয় তাহা ইহার প্রাধান্য বা অঙ্গিভাবকে নষ্ট করে না। 

ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে-_ 
যেমন একটি মূল ঘটনাই সমগ্র কাব্যপ্রবদ্ধে ব্যাপ্ত হয় 

এইভাবে বিধান করা হয়, তেমনি করিয়া রসের বিধান 
করিলে কোন বিরোধ থাকিতেই পারে না। ২৩ ॥ 

সন্ধিপ্রভৃতিসমন্থিত কাব্যপ্রবন্ধরূপ দেহের মধ্যে যেমন একই 
ঘটউন৷ পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এইরূপ কল্পনা করা হয়, তাহা 

যেমন অন্ত ঘটনার সঙ্গে সম্মিশ্রিত হয় না এবং তাহাদের সঙ্গে 

সম্মিশ্রিত হইলেও তাহার প্রাধান্ত যেমন হ্রাস পায় না, সেইরূপ 

একটি মূল রসের সঙ্গে অপর রস সঙন্গিবেশিত হইলে কোন বিরোধ হয় 
ন।। বরং যে সকল সুধীব্যক্তিদের বিবেচনা-বুদ্ধি জাগ্রত হুইয়াছে এবং 
ধাহার! কাব্যসম্পর্কে অন্ুসদ্ধিতস্থ তাহাদের সেইরূপ বিষয়ে অতিশয় 

আহলাদই হইয়া থাকে । 

বিষয় হইয়াছে । হে অশোক, চরণের আঘাত ন! পাইয়া তুমি স-শোকতা 
লাভ করিয়াছ |” 

ভাবস্ত বেতি। সেই রসে স্থায়ী অর্থাৎ প্রধানীভূত ভাবের অথবা ব্যভিচারী 
ভ'বের, যেমন বিপ্রলন্তশৃঙ্গরে ব্যভিচারী ভাবের । “ক্ষিপ্তোহত্তা বলগ্নঃ” 
ইত্যাদি পুর্ব শ্লোকের বিরোধই এখন অন্যভাবে পরিহার করিতেছেন । এখানে 
ভাবার্থ এই ₹-পুর্বে বল! হইয়াছে যে বিপ্রলস্ত ও করুণ রস অন্য কোন 
বিবয্বের (ভ্রিপুররিপুর প্রভাবাতিশধ্য বর্ণনায় ) অঙ্গ হইলে কোন বিরোধ হয় 
না। এখন কিন্ত সেই বিপ্রলস্ত করুণরসেরই অঙ্গ বলিয়! প্রতিপন্ন হইল * 
তবে কেমন করিয়1 তাহা বিরোধী বলিয়া! ব্যবস্থাপিত হয় ? এই প্রসঙ্গে বল! 

হইয়াছে ধে তাহাই করুণরস যাহার বিভাবাদি ইষ্টজনের বিনাশ। আবার 
তণহাই ইষ্টত! ঘাহার মূলে রহিয়াছে রমণীয়তা। তাই উত্প্রেক্ষার দ্বারা বল! 
হইয়াছে-_“কামীবার্াপরাধঃ ইত্যাদি । শঙ্ভুর শরাগ্ির কার্যকলাপ দেখিয়া 
পূর্বপ্রণয়কলহবৃত্বান্ত স্থৃতিপখে আসে । বিনাশপ্রান্তির জন্য ইদানীং তাহাই 



তৃতীয় উদ্দ্যোত ২৪৯ 

শোকের বিভাব বছ্গিযা প্রতিপন্ন হইয়াছে । তাই বলিতেছেন--তঙ্গি- 
বিশেষেতি। অ-গ্রাম্য্ূপে বিভাব অস্থুভাব ঘটা ইয়া! অর্থাৎ গ্রাম্য-উক্তিশৃস্থতার 
্বারা। ইহারই দৃষ্টাস্ত বলিতেছেন-যথায়মিতি। সমরক্ষেত্রে ভূরিশ্রবার 
বাছু পতিত দেখিয়া! তাহার কাস্তাদিগের এই অনুশোচন!। রশনা-_মেখল!। 

সম্ভোগের অবসরে উর্ধে কর্ণ করে অতএব রশনোৎকর্ষধী। বিরোধমিরসন 

ব্যাপারের দ্বারা বহু লক্ষণীয় বস্ত প্রতিপন্ন হইতেছে এই অভিগ্রায়ে বলিতে- 

ছেন__ইখংচেতি। বাম্পাশ্র হোমাগ্রিধূমর্ূত অথবা বন্ধুগৃহত্যাগের দুঃখ হইতে , 
উদ্ভৃত। ভয়ং__ক্মারীজনোচিত শঙ্কা । এই সকলের হ্বার! যে রস প্রভৃতি 
অঙ্গভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা! এইভাবে নির্দোষ হয়। *“অঙ্গভাবং 

প্রাঞ্চানামুক্তিরচ্ছলা” কারিকার (৩২০) এই অংশের উপযোগিতা এইভাবে 
নিরূপণ করা হইল। তাই উপসংহার করিতেছেন--এবমিতি 1 "তাবৎ শকের 
দ্বারা হুচন্বা করিতেছেন যে অন্য বক্তব্যও আছে। ২০॥ 

তাহারই অবতারণা করিতেছেন-__ইদানীং ইত্যাদির দ্বারা। তেষাং 
অর্থাৎ রসদিগের ক্রম এইরূপ যোজনা করিতে হইবে । প্রসিদ্ধেংপীতি-_ 
ভরতমুনি প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত হইলেও । তেযামিতি- প্রবদ্ধসমূছের ৷ 
মহাকাব্যাদিঘিতি__-এখানে 'আদি'-শবধ প্রকারবাচক | প্রথমে অনভিনেয় 

কাব্যের প্রকারভেদ বলিলেন, পরে দ্বিতীয় অর্থাৎ অভিনেয় কাব্য- 

প্রভেদের কথা বলিপ্াছেন। বিপ্রকীর্ণতয়েতি । কাব্যপ্রবন্ধের নায়ক ও 

প্রতিনায়ক এবং পতাক1! ও প্রকরীর নায়কাদিতে অবস্থিত থাকিয়া । 
অঙ্গার্জিভাবেন অর্থা২ একনায়কনিষ্ঠ থাকিয়া । যুক্ততর ইতি। যদ্দিও 

সমবকারাদি ও পর্য্যায়বন্ধে একরসের অঙ্গিত্ব নাই, তখ।পি সেইখানে 
তাহাদের কোন দোষ মাই ; কিন্ত নাটক মহাকাব্যাদিতে যে বহু রসের মধ্যে 
একরস অঙ্গী হয় তাছাই “উতৎকষ্টতর ৷ ইহাই 'তর'-শবের অর্থ। নন্থিতি। 

নিজে যদ্দি পরিপুষ্টি লাভ করে তবে তাহা কেমন করিয়া অপরের অঙ্গ 

হইবে? আর যদি পরিপুষ্টিই লাভ না করিয়া থাকে তাহা হইলে কেমন 

করিয়া রসত্ব হয়? জ্ুতরাৎ রসত্ব এবং অঙ্গত্ব পরম্পরবিরুদ্ধ। আর যদি 

তাহার! অঙ্গ না হইল তাহা হইলে কোন একটি রস অঙ্গ হয় এমন কথ কেমন 
করিয়া বলা হইল? রসাস্তরেতি । যে রস প্রস্তাবিত হয় তাহা সমস্ত ইতিবৃত্তে 

পরিব্যাঞ্চ হয়। স্থতরাং বিস্তৃত বাপকতার স্বারাই তাহা অঙ্গী ভাবে থাকে । 

এই অঙ্গিত্বক্ূপ রসের মধ্যে অন্য রসসমূহ্ধের সমাবেশ হয়; অর্থাৎ তাহাদের 



২৫ ধস্ধলৌক : 

প্রশ্ন হইতে পাঁরে, যে 'সকল রস পরস্পরবিরোধী নহে যেমন 
বীর ও শৃঙ্গার, শৃঙ্গার ও হাস্ত, রৌদ্র ও শুঙ্গার, বীর ও অদ্ভুত, বীর ও 
রৌদ্র, রৌদ্র ও করুণ অথবা শুঙ্গার ও অদ্ভুত__তাহাদের মধ্যে অল্লা্ি- 
ভাব হয়ত হুউক। যে সকল রসের মধ্যে পরস্পর-বাধ্যবাধক ভাব 
আছে তাহাদের মধ্যে অঙ্গঙ্গি-সম্বন্ধ কেমন করিয়া থাকিবে? যেমন 

শৃঙ্জার ও বীভতসরসের মধ্যে, বীর ও ভয়ানকের মধ, শাস্ত ও রৌদ্রের 
মধ্যে? এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে-_ 

বারা ইহার পরিপুষ্টি হয়। এই সকল অন্য রস ইতিবৃত্বের প্রয়োজনে আসে 
এবং পরিমিত কালের জন্য কথাবস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিব্যাঞ্ত হয়। যে রস 

স্থায়ী ভাবে ইতিবৃত্তে ব্যাপ্ত হইয়! প্রক।শিত হইতেছে রসাস্তরের এই সমাবেশে 
তাহার বিনষ্ট হয় না, বরং ইহারা তাহার অঙ্গিত্বের পৌষকতাই করে--ইহাই 
অর্থ। কথাটা দীড়াইল এই-_যে রসগুলি (অপররসের ) অঙ্গভূত হইয়াছে 
তাহারা যদিও নিজের বিভাবাদি সামগ্রীর দ্বারা নিজের অবস্থায় পরিপু্ি লাভ 
করিত্বা চমৎকার উৎপাদন করে তাহা হইলেও সেই চমতকার নিজের মধ্যেই 

তৃপ্ত হইয়া! বিশ্রাস্তি লাভ করিতে পারে না বরং অন্য চমতৎকারের পশ্চাতে 
ধাবিত হয়। যেখানে যেখানে অঙ্গাঙ্গিভাব থাকে তাহার সর্বত্রই এই একই 
বৃত্তাস্ত। সেই প্রসঙ্গে ভরতমুনিই বলিয়াছেন__“গুণ নিজে সংস্কৃত হুইয়। প্রধান 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহা প্রধান অঙ্গীর উপকরণ হইয়াও অনেক সময় 
অবস্থান করে|”? ২৯,২২॥ 

উপপাদক্রিভূমিতি। লমুচিত দৃষ্টান্তের নিরূপণের দ্বারা ইহাই ভাবার্থ। 
দিক্মের ভ্বারা ইহাই উপপন্ন হুইল। ইহা মানিতেই হইবে যে কোন 
একটি কাধ্যকে এমনভাবে অঙ্গীকার করিয়া লইতে হইবে যাহাতে সে 

সকল প্রসঙ্গে পরিব্যাপ্ত থাকে; অথচ তাহা প্রাসঙ্গিক অন্য কার্যের সহকারিতা 

গ্রহণ করে। তাহার আহ্ুষঙ্গিক সে সকল নায়কগত চিত্ববৃত্তি আছে তাহাদের 

অঙ্জাক্িভাবও সেই প্রবাহে আপতিত হইয়! তাঁহার বলেই নির্ণাত হইয়া 
থাকে। স্থৃতরাং ইহাতে অপুর্ণ এমন কি আছে? তথেতি_ব্যাপকতার 
রুপ । অথবা যদি কারিকাগত «এব'-কাঁরের ক্রমভেদ করিয়া দেওয়া ধায় 

তাহ! হইলে বল! যাইতে পারে, “তখৈব” অর্থাৎ সেই প্রকারেই কাধ্যের 
অঙ্গার্গিভাবদ্বের বারা রসসমূছের পক্ষেও ইহা (অঙ্গাঙ্গিভাব) জোর করিয়াই 



তৃতীয় উদ্যোত ৫১ 

কোন রসের পরিপুষ্টি সাধন করিবে না, সেই অপর রস 
বিরোধীই হউক আর _বিরোধাই হউক। এইরূপ করিলে 
বিয়োধ থাকে না। ২৪।॥ | ৰ 

আসিয়া আপতিত হুয়। তাই বৃত্তিতেও বলিবেন--তখৈবেতি 1 কার্যমিতি। 

ক্পমাত্র উদ্দেশ করিয়া যাহা চতু্দিকে ব্যাপ্ত হয়”--এইভাবে বীজের লক্ষণ করা 
হইয়াছে। বীছ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাঞ্থি পধ্যন্ত যে সকল প্রয়োজন 
থাক্ষে তাহাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা হইলে যাহ! রিচ্ছেদ রহিষ্ভ করে তাহার 
নাম বিদ্দু। স্থতক্পাঁং বিহ্দুদ্দপ র্থপ্রক্কতির ছারা বীজ সমাধি বা নির্বাহ পর্থান 
পরিব্যাপ্ত হয়। তাই ঘলিতেছেন--অন্ুযায়ীতি। এই ককার্ধা পদের খানা 

বীঁজ, বিন্দু এই ছুই অর্থপ্রকৃতি গৃহীত হইয়াছে । কাধ্যান্তরৈরিতি। গর্ভ অথবা 
বিমর্শ হইতে পতাক1 নিবৃত্ত হয়। এই যে পতাকা লক্ষণযুক্ক অর্থপ্রকৃতিত্তে 
নিহিত প্রাসঙ্গিক কাধ্য এবং যাহায়া এই পতাকা হইতে কম ব্যাঞ্ধ সেই গ্রকরী- 
লক্ষণযুক্ত কার্ধ্য তাহাদের দ্বারা এইভাবে পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি 'ধে কাব্যগ্রবন্ধের 
সঙে এঁক্যবদ্ধ হইয়া! সন্গিবেশিত হয় তাহা বলা হইল । তথাবিধ ইতি । ধেমন 
তাপসবৎসরাজে ৷ অক্গাঙ্গিভাবের দৃষ্টান্ত নিরূপণ এবং কেমন করিয়া ইতিবৃত্ত 
বলে রসের অঙ্গাঙ্গিভাব আসিয়া পড়ে--এই ছইই এই গ্োকের ছার! নিক্গপিত 

হইল । বৃত্ভিগ্রস্থের অভিপ্রায়ও এই ছুইভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধনীতি 

পরাক্রমাদির দ্বার] কন্যারত্ব লাভ প্রভৃতিতে শূঙ্গারের সঙ্গে বীররলের বিরোধ 

নাই । হান্যরস তো স্পষ্টই তাহার অঙ্গ । হাস্যরস নিজে পুরুযার্থের সাধকষুক্ত 

না হইলেও অধিক পরিমাণে চিত্তরঞ্জন করিয়া! শৃঙ্গারের অঙ্গরূপেই পুরুযার্থত। 

লাভ করে। রৌদ্ররসের সঙ্গেও শৃঙ্গারের খানিকটা অবিরোধ আছে। এই 

প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে-_“তাহার1 জোর করিয়! শৃঙ্জাররসও উপভোগ করেন ।” 

তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ রৌত্রপ্রভি-বিশিষ্টের ছার! অর্থাৎ রাক্ষস, দানব, উদ্ধত 

অন্ধস্তের দ্বারা । সেইখানে কেবল নায়িক1-বিষয়ক উগ্রতা পরিহার করিতে 

হইবে । পৃথিবীকে ঝ'টাইয়! পরিষার করা অসম্ভব হইলেও তাহার বর্ণনানই দ্বারা 
বিন্ময়ের বীররসের ও অদ্ভুত রসের সমাবেশ হয়। এই প্রসঙ্গে তরতমুনিই বলিয়া 
ছেন--“ৰীরের যাহা কর্ম তাহাই অদ্ভুত” ভীমসেনাদি ধীরোদ্ধত নাকে 

বীররস ও রৌন্ররসের সমাবেশ হইতে পারে, কারণ ক্রোধ ও উৎসাহের মধ্ো 



২৪২ | ' ধ্রস্কালেধে 

টিরনন্রিডি একটি রস অঙ্গী অর্থাৎ কাবাপ্রবন্ধের মূল ব্যঙ্গ 
বিষয় হইলে অপর কোন রসের পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে না; 
(সেই অপর রস প্রধান রসের বিরোধীই হউক আর অবিরোধীই হউক। 
সেইখানে অঙ্গী রসের তুলনায় দ্বিতীয় অবিরোধী-রসের অতাস্ত আধিক্য 
বা প্রাধাগ্থ দিতে হইবে না। ইহা! পরিপুষ্টির প্রথম পরিহার । 

ইহাদের সমপ্রাধান্য থাকিলেও বিরোধ সম্ভব হইবে না। যেমন--. 

রিড 

কোন বিরোধ নাই। রৌন্ররস ও করুণরস সম্বদ্ধে ভরতমুনিই বলিয়াছেন,_ 
“করুণরস রৌদ্ররসেরই ফলম্বরূপ ।” শুর্জারাভূতয়োরিতি । যেমন রত্বাবলীতে 
ইন্দ্রজালিকদর্শনে | শুঙ্জারবীভৎসয়োরিতি। যাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ এই 
যে একে অপরকে উন্মুলিত করিয়া! উদ্ভূত হয় তাহাদ্দের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব 
কেমন করিয়! হইবে 1 আলম্বন-বিভাবের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া! রৃতির উত্থান 

হয়; আর তাহা হইতে পলাম্নমান হইয়! জুগুপ্পার প্রাচুর্ভাব হয়। ইহার! 

এক আশ্রয়ে থাকিলে একে অপরের সংস্কার উন্মুলিত করে। ভয় এবং 
উৎসাহও এইরূপ বিরুদ্ধ বলিয়া বাচ্য। শাস্তরসের প্রাণ হইতেছে তত্বজ্ঞান 

হইতে সমূখিত সমস্ত সংসারবিষন্নক নির্কেদ, তাই ইহা সর্বতোভাবে 
নিরাকাজ্ স্বভাববিশি্। এই জন্যই রতি ও ক্রোধের প্রাণন্বর্ূপ যে বিষয় 

সক্তি তাহাদের সঙ্গে ইহার বিরোধ হইবেই । ২৩॥ 

অবিরেধধী বা বিরোধী বেতি। “বা” শবের প্রয়োগ করা হইয়াছে এই 
অভিপ্রায়ে-_অক্ষী রস অপেক্ষা! যদি অন্য রসের প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহ হইলে 

সেই রস দোষাবহু হয়। আবার যেখানে শ্বভাবতঃই অঙ্গী রসের বর্ণনায় অন্ত রস 
উপপন হয় তাহ! বিরুদ্ধ হইলেও দৌষাবহ হয় না । ঘে বিষয় ভেদাদির যোজনার 
দ্বারা রচিত হইলে দোষাবহ হুইবে না তাহা! পরে-বলা হইবে । স্থতরাং রসের 
বিরোধিতা ও অবিরোধিত1 উভয়ই অকিঞ্চিথকর | কি প্রকারে রসের সন্মিবেশ 
করিতে হইবে সেই বিষয়েই অবস্তট মনোযোগ দিতে হইবে । অঙ্গিনীতি। 

অনাদরে সপ্তমী । অঙ্গী রস বিশেষকে অনাদর করিয়া! অঙ্গভূত রসের পরিপুষ্টি 
করিতে হইবে নাঁ। অবিরোধিতা-_নির্দোষত1। অঙ্গভূত রসের পরিপু্ি 
পরিহ্ণার বিষয়ে যে তিন প্রকার আছে তাহার কথা বলিতেছেন- তন্ত্র” হইতে 

আরঙ্ তৃতীয়” পর্ধ্য্ত । প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন বল! হছ্য়াছে 
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“এক দিকে প্রিয়া রোদন করিতেছে; অপর দিকে সমরবান্ধের 

নির্ঘোষ। দ্মেহরস ও রণরসে যোদ্ধার হাদয় দোলায়িত হুইতেছে।” 
অথবা যেমন-_ 

“দেবী পার্বতী উপাসনাচ্ছলে অস্ুয়। প্রকাশ করিতে করিতে যেন 
পশুপতিকে উপহাস করিতেছেন এইরূপ দেখা গেল। তিনি কণ্ঠ 
হইতে হার খুলিয়া লইয়! অক্ষবলয়ের ম্যায় তাহা সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন ; মেখলার স্ুত্রকে সর্পরাজ বাস্ুকি কল্পনা করিয়া ধ্যানোচিত 
আসনবিশেব করিয়া লইলেন, মিথ্য! মন্ত্রের জপ করিতে যাইয়া তাহার 
স্কুরিত অধরপুটে অব্যক্ত হাসি ব্যঞ্জিত হইল। সেই দেবী 
তোমাদিগকে রক্ষা করুন ।” 

অঙ্গভূত রসকে ন্যুন কর! হইবে তখন আধিকে;র এমন কি সম্ভাবনা আছে যে 
আবার বল! হইয়াছে-__আধিকা কর্তব্য নহে? এই আশঙ্কা করিয়া! বলিতেছেন 
উৎকর্ষসাম্য ইতি । রোদিতি প্রিয়েতি__ইহা হইতে রতির উৎকর্ষ। সমর- 
তৃধ্যেতি ভটন্তেতি__ইহাদের দ্বারা উৎসাহের উৎকর্ষ স্থচিত হুইতেছে। 
দোলাম্িতমিতি--তাহাদের মধ্যে ন্যুনতা বা আধিক্য ন1! থাকায় সাম্য 
রহিয়াছে ইহা বলা হইল। কেহ কেহ যে বলেন যে এইবপ ব্যাপার মুক্তকের 
বিষয় হইতে পারে, প্রবন্ধের নহে তাহা ঠিক নছে। যেহেতু ষে ইতিবৃত্ত সমগ্র 

বিষয়কে অধিকার করিয়া আছে তাহাতে ধর্দ-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সমান 
প্রাধান্তই সম্ভব। যেমন রত্বাবলীতে সিদ্ধি সচিবায়ত্ত মনে করিলে 
পৃথিবীরাজ্য লাভই নাটকের মৌলিক ফল এবং কন্তারত্ব লাভ প্রাসঙ্গিক 
ফল। আবার নায়কের অভিপ্রায়াস্থসারে ইহার বিপরীত বুঝিতে হইবে । 
স্থৃতরাৎ মন্ত্রিবুদ্ধি ও নায়কবুদ্ধি যখন এইরূপই তখন গ্রভূু ও অমাত্যের 
অভিগ্রায়ের ফল একই। এইরূপ একীকরণের জন্য শেষ পধ্যস্ত বীররস 

ও শৃঙ্গার রসের সমপ্রাধান)ই হইয়া থাকে। যেহেতু কথিত হুইয়াছে 
_পপ্রাসজিক ফলের যদি কোনও উৎকর্ষ থাকে ভবে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় 

কিয় কবি ইচ্ছা! করিলে স্বকল্পিত বিভিন্ন পাত্রের সাহায়্যে সমগ্র নাটোর 
ফলের সে এ প্রাসঙ্গিক ফলের প্রঁক্য সাধন করিবেন ।” (নাট্যশান্ত্র, ২১৪) 

সুড়রাং বহু অবাস্তর কথা বলিয়া! লাভ নাই। এইভাবে প্রথম প্রকার নিরূপগ 
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এইখানে । প্রধান বা অঙ্গী রসের বিরুদ্ধ ব্যভিচারী ভাবের 
প্রাচুধ্যের সহিত সন্নিবেশ না করা এবং সন্নিবেশ করিলেও তাহারা 
যাহাতে ক্ষিপ্রতার সহিত অঙ্গী রসের ব্যভিচারীদের অন্নুগমন করে 

তাহার ব্যবস্থা কর!। ইহ পরিপুণ্তির দ্বিতীয় পরিহার। অঙ্গভূত যে 

রস তাহ পরিপুষ্ির দিকে অগ্রলর হইতে থাকিলেও যাহাতে তাহা 
অঙ্গরূপেই থাকে তৎ্প্রতি পুনঃ পুনং দৃষ্টি দেওয়।--ইহা। পরিপুষ্ঠির 

তৃতীয় পন্রিহার। এইভাবে অনুসন্ধান করিলে এই বিষয়ের অগ্ঠান্চ 

প্রকারও কল্পনা করা যাইতে পারে। যেকোন বিরোধী রস তাহা 
যাহাতে অঙ্গী রস অপেক্ষা! ন্যুন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হুইবে, 
যেমন শাস্তরস অঙ্গী হইলে শৃঙ্গারের অথবা শুঙ্জাররম অঙ্গী হইলে 
শান্তের। যদি প্রশ্ন কর যায়, যে রস পরিপুষ্টি লাভ করে নাই তাহা 
কেমন করিয়া রসত্ব লাভ করে, ততুত্তরে বলিব, জঙ্গী রসের তুলনায় 
পরিপুণ্তি লাভ করে নাই, এই পধ্যস্তু। যে রস অঙ্গী তাহার যতখানি 

পরিপুষ্ট হইবে, ইহার ততখানি হইবে না; কিন্তু যে পরিপুষ্টি আপনা 
হুইতেই হইবে তাহাতে কে বাধ! দিবে? ধাহারা রসসমূহের 

করিয়। দ্বিতীয় প্রকারের কথা বলিতেছেন_ অঙ্গীতি | অনিবেশনমিতি । রস 
অঙ্গভূত হইলে এইব্ধপ ধরিতে হইবে । এইভাবে ইহা পরিতুষ্ট হইবে না । এই 
আপত্তি হইতে পারে । এই আশঙ্কা করিয়া অন্যমত বলিতেছেন-__নিবেশনে 
বেতি। “বা”শক্ের দ্বারা নিজের সিদ্ধান্ত দৃঢ় কর! হইতেছে ; অগ্যভাবে 
খরিলে ছুই প্রকার হইন্ড। অঙ্গী রসের যে অনুবৃত্তি অর্থাৎ অনুসন্ধান । 

যেমন--“কোপাৎকোমললোল”-- এই গ্লোকে অঙ্গী রতির অঙ্গরূপে ক্রোধ 
ব্যতিচাক্ী ভাব সন্গিবেশিত হইয়াছে; সেইখানে প্বন্ধা দৃঢং* এই 
অমর্ষের সমাবেশ হইলেও আবার শীঘ্ই 'রুদত্যা» “হসন্, ইত্যাদিতে 
সমুচিত নর্ধ্যা, ওৎনুক্য, হর্ষ প্রভৃতির অবতারণার হবার অঙী রসেরই অন্বর্তন 

কতা হইতেছে। তৃতীয় প্রকারের পরিপুর্ি পরিহ্থারের কথা বলিতেতছন-_ 
অঙ্গত্থেনেতি। এখানে তাপসবৎনমাজের পল্মাবতীবিষয়ক সম্ভোগশ্ঙ্গার 
উদ্দাহরণ হিসাবে উল্লিখিত হইতে পারে। অন্যেহ্গীতি 1 অঙ্গী রসের বিরোধী 
বিভাব ও অন্ুভাবেরও উৎকর্ষ সম্পাদন করা হইবে মা,তাহাদের সন্নিবেশও 
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অঙ্গাঙ্গিভাব মানেন না, বহুরস-সমস্থিত কাব্য প্রবন্ধে একটি রসের যে 
আপেক্ষিক প্রকর্ষ হইতে পারে তাহ৷ তাহারাও নিবারণ করিতে পারেন 
না। সুতরাং এইভাবে প্রমাণিত হল যে কাকা প্রবন্ধে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
বিরোধী এবং অবিরোধী রসের সমাবেশ হইলে কোন বিরোধ হয় না ॥ 
“এক রস অপর রসের ব্যভিচারী হইতে পারে”--ইহ যাহাদের মত 

তাহাদের যুক্তি অনুসারেই এই সকল কথা বল! হইল। এই গ্রকারেৰ 
অপর একটি মত আছে যে রস সমূহের স্থায়ী ভাবগুলিই উপচারের 
বলে রস বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । এই মতানুসারে একটি রস যে 
আর একটি রসের অঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোন বিরোধই থাকে না । 

কাব্যপ্রবন্ধস্থ একটি অঙ্গী ব৷ প্রধান রসের সঙ্গে অপর বিরোধী বা! 

অবিরোধী রসের সমাবেশ হইলে কেমন করিয়া! ইহাদের সম্ভাবিত 

বিরোধের নিরসন করিতে হইবে তাহার উপায় এইরূপে সাধারণভাবে 
প্রতিপাদন করিয়৷ বিরোধী রসের সম্পকিত বিরোধ নিরসনের যে 

কর্তব্য নহে; করিলেও অঙ্গী রসের সমুচিত বিভাব ও অন্ভাবের ছ্বার। 
তাহাদের পর্রপুগ্টি করিতে হুইবে। বিরুদ্ধ রসের বিভাব ও অন্ুভাব পরি- 

পুষ্ট হইলেও তাহার! যেন অঙ্গ হইফ়্াই থাকে সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে 
হই্রে। এই সকল বিষয় নিজেই কল্পনা, করা যাইতে পারে। এইভাবে 
বিরোধী ও অবিরোধার সাধারণ প্রকারভেদে বলার পর বিরোধী রসবিষয়ক 

যেসকল অসাধারণ ।দ্বোষ আছে তাছাদের পরিহার প্রকার স্থিত অন্ক বিশেষ 

ব্যাপারের কথাও বলিতেছেন--বিরোধিন ইতি । সম্ভবীন্তি। যাহা প্রধান 
রসের সঙ্গে অবিরোধিত। করিয়া থাকে। এতচ্চেতি। *রসলমৃহ নিজের 
চমদ্কৃতিতেই বিশ্রান্তি লাভ করে বলিয়া তাহাদের উপকারী-উপকারক 

ভাব থাকিতে পট ন1) অন্ভথ। রসেরই সংযোগ হয় না। রসত্বের অভাবে 
কেমন করিয়া অঙ্গ্ষিভাব হইবে 1” ধীাহারা এইরূপ মত পোষণ করেন 
তাহারাও শ্বীকার. করিবেন যে কোন একটি রস প্রকর্ষ লাভ করে; তাহাই 

আবার সমগ্র প্রবন্ধে ব্যাপ্ত হয় এবং অন্তান্থ রস অল্প করিয়! প্রবন্ধের অস্কগামী 

হয়) কারণ তাহা না হইলে ইতিবৃত্ত সংঘটনারই স্ষ্টি হয় না। আবার 
বলা হয় যে প্রবন্ধব্যাগী. রূসের সজে অন্ত রসের কোন সঙ্গতি না থাকিলে 
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উপায় আছে তাহার কথা প্রতিপাদন করিবার জঙ্য ইহা বলা 
হইতেছে--. 

যাহ স্থায়ী রসের সঙ্গে এক আশ্রয়ে থাকিলে স্থায়ী রসের 
বিরোধী হয় তাহাকে পৃথক্ আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। 
সেইভাবে সন্নিবেশ করিয়া তাহার প্রতিপাদন পরিপুষ্টি বিধান 
করিলেও দোষ হয় না। ২৫॥। 

রস ছুইভাবে অপর রসের বিরোধী হইতে পারে--এক আধারে 
থাকিয়া বিরোধী হইতে পারে অথবা! ব্যবধান ন! রাখিয়া সন্নিবেশিত 

করিলে বিরোধী হইতে পারে । তঙম্মধ্যে যে রস কাব্য প্রবন্ধে স্থায়ী 

ভাবে আছে তাহার সঙ্গে এক আশ্রয়ে যদ্দি বিরুদ্ধ রসের সমাবেশ হয় 

তাহা হইলে ওচিত্যের দিক্ দিয়! বিরোধের স্য্টি হয়__যেমন বীররসের 

ইতিবৃত্তের তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না তাহা হইলে বলিব যে ইহাই তো 
উপকাধ্য-উপকারক ভাব। চমৎকতির বিশ্রান্তি বিষয়েও কোন বিরোধ 

নাই, ইহাও সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইল । তাই বলিতেছেন-_অনভ্যুপগচ্ছতাপীতি । 
শুধু বাক্যের দ্বারা স্বীকার করিবেন না; কিন্তু যুক্তির দ্বারা আপনা হইতেই 
হ্বীকার করাইতে হইবে। অন্য কেহ বলেন-_-“এতচ্চাপেক্ষিকং” এই সকল 
দ্বিতীয় মতকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে ; যেখানে রসসমূহের উপকার্ধ্য- 
উপকারকতা। নাই, সেইখানেও ঘটনার অধিকাংশ স্থলে ব্যাপ্ত হইলেও তবে 

অপ্গিত্ব হইবে। (নচেৎ অঙ্গতাই হইবে ।) এই মতঠিক নহে। এইকব্প 

ব্যাখ্যা করিলে “এতচ্চসর্ববম্” এই অংশের "সর্ব শবের প্রয়োগের দ্বার 
উপসংহার করিয়া যে একপক্ষের বিষয় দেখান হইয়াছে এবং “মতাস্তরেহপি” 
ইত্যাদির দ্বার ছিতীয় পক্ষের ষে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা অতিশয় 
ছুঃশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। নিজবংশীয় প্রাচীনদের সঙ্গে আর অধিক বিবাদ 
করিয়া লাভ নাই। যেষামিতি। নাট্যশান্ত্রে ভাব অধ্যায়ের সমাপ্তিতে এই 
ক্লোক আছে ;+-সমবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার বহুরূপ থাকে, তাহাকে 
স্থায়ী রস বল! যায়; অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী।” এই উক্তির ক্রমানুসারে মূল 
ইতিবৃত্তে পরিব্যাপ্ত চিন্তবৃত্তি অবস্টই স্থায়ী বলিদ্ধা প্রতিভাত হয়। প্রালঙ্গিক 
ভাঁবে বৃত্বান্তের অঙ্তগামী চিতবৃত্তি ব্যভিচারীক্ষপে প্রতিভাত হয় । 
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সঙ্গে ভয়ানক রসের । এই বিরোধী রসকে পৃথক "আশ্রয়ে সন্লিষেশিত 
করিতে হইবে। সেই বীররসের আশ্রয় যে নায়ক তাহার প্রতিপক্ষের 
মধ্যে ভয়ানক রসের সপ্নিবেশ করিতে হইবে । এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া 
যদি সেই বিরোধী রসেরও পরিপুষ্টি লাধন করা হয় তাহাও নির্দোষ 

হুয়। প্রতিপক্ষে ভয়াতিশয্যের বর্ণনা কর! হুইল নায়কের নয়, 
পরাক্রম প্রভৃতি এশ্বর্য্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা 
আমার অজ্ঞুনচরিতে অর্জুনের পাতালে অবতরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে 

বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। 

এইভাবে এক আধারে থাকিলে যাহা কাব্যপ্রবন্ধস্থিত স্থায়ী রসের 

বিরোধী হয় তাহ স্থায়ী রসের অঙ্গত্বলাভ করিলে যে ভাবে বিরোধের 
নিরসন হয় তাহ! দেখান হুইয়াছে। দ্বিতীয়ের অর্থা অব্যবধানে 
স্থাপিত রসের সম্পর্কে যে বিরোধ নিরসন হয় তাহ! প্রতিপাদন 

করিবার জন্য বলা হইতেছে-_- 

ক্তরাং রসে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে স্থায়ী ও ব্যভিচারীর মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই--এইবপ কেহ কেহ বলিয়াছেন । তাই ভাগুরি প্রশ্ন করিয়াছেন, 

"রসসমূহের কি স্থায়িতা-সঞ্চারিতা আছে? এবং তৎপর নিজেই স্বীকার 

করিয়াছেন, «নিশ্চয়ই আছে ।” অন্য কেহ কেহ বলেন, “রসকে স্থায়ী বলিয়। 
পাঠ করিলেও এক রসের সম্পর্কে অন্ত রম ব্যভিচারী হয়। যেমন ক্রোধ 

বীররসে ব্যভিচারী বলিয়া পঠিত হইলেও অন্য রসে স্থায়ী ভাব হয়। যেখন 
তত্বজ্ঞান যে নির্ধেদের বিভাব সেই নির্কেদ শাস্তরসে স্থায়ী হয়। ব্যভিচারী 
ভাবও অন্ত ব্যভিচারী ভাব অপেক্ষা স্থায়ী হয়, যেমন বিক্রমোর্ধবশীর চতুর্থ 
অঙ্কে উন্মাদ ব্যভিচারী ভাব। এইমতে এই ক্লোকের উদ্দেশ্য এইরূপ অর্থ 

বোঝান---বহুচিত্ববৃত্তিরপ ভাবের মধ্যে বাহার বহুলরূপ উপলব্ধি কর হয় তাহার 

নাম স্থাপ়ী ভাব; সে রসীকরণযোগ্য হইলে রস বলিয়া কথিত হয়। অবশিষ্ট- 
গুলি সঞ্চারী নামে আখ্যাত। কিন্তু তাই বলিয়া স্থায়ী ও সঞ্চারীর দ্বারা 
এমন বল! হয় নাই যে একটি অঙ্গী আর একটি অঙ্গ। অতএব অপর কে 

কেহ “্রসন্থায়ী-পদে যী বা সগ্তমীর দ্বারা সমাস পাঠ করেন। কেহ বাঁ 

'শ্রিতাঙ্গিতে *্গম্যাদীনাদুপসংখ্যানম্” এই বাণ্তিক শুআন্লারে ছিতীযা 
থ 
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এক আশ্রয়ে থাকিলে যাহ! নির্দোষ জথচ ব্যবধান ন। 

মেধাবী কৰি মাবধানে অন্য রসের ঘার! ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া 
ভাহাকে ব্যঞ্জিত করিবেন। ২৬ || 

যাহ। আবার এক আশ্রয়ে থাকিলে বিরোধী হয় না কিন্তু ব্যবধান 

না থাকিলে বিরোধী হয় তাহাকে কাব্যপ্রবন্ধে রসাস্তরের ব্যবধানে 
সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যেমন নাগানন্দে শাস্তরস ও শুঙ্গাররস 
সম্লিবেশিত হইয়াছে । তৃষ্ণার ক্ষয় হইতে যে সুখ হয় তাহার যে 
পরিপুষ্টি সেই লক্ষণধুক্ত রসের নাম শাস্তরস ; তাহা অবশ্যই গ্রতীত 
সুয়। এই মতের সমর্থনে এই উদ্ভি উদ্ধার কর! যাইতে পারে-- 

“ভূলোকে অভীষ্টসাধনজনিত যে সুখ এবং সর্গে যে মহত 
আছে--ইহারা আকাজ্্ষার ক্ষয়জনিত ন্থখের বোড়শাংশের একাংশও 

লাভ করিতে পারে না।” 

সমাস পাঠ করেন। তাই বলিতেছেন-_মতাস্তরেংপীতি। রসশব্েনেতি। 

-রসান্তর সমাবেশঃ (৩২২) ইত্যার্দি পুর্বকারিকাগত “রস'-শবের দ্বারা 1২৪। 
এখন সাধারণ প্রকরণের উপসংহার করিয়া অসাধারণ প্রকরণের সুজ 

যোজন। করিতেছেন--এবমিতি । তমিতি--অবিরোধের উপায্ন। বিরুদ্ধেতি 

--ইহা হেতুগর্তবিশেষণ। বাছা! স্থান্মী তাহার অন্ত স্থায়ীর সঙ্গে একা শ্রয়ত্ব 
অসম্ভব বলিয়া তাহা! বিরোধী হয়--যেমন উৎসাহের সঙ্গে ভয়-_-তাহা 
বিভিষ্নাশ্রয়ে প্রভিনায়কগত হইলে সন্গিবেশিত কর! যাইতে পারে। তন্তেতি 
বিরোধী ক্লেরও। বিরোধী বসও লেইভাবে নিব্দ্ধ হইয়। পরিপুটি লাভ 
করিলে দোষাবহ হয় না, কারণ পরিপোষকতা! করিলেই নায়কের উৎকর্ 

সাধিভ হয়; অধিকস্ধ পরিপোষকত! না করিলেই দোষ হয়) “অপি'-শব্বের 
আম উল্টাইয়া দিতে হইবে, কারণ বৃদ্তিতেও এইরূপেই ব্যাখা! কর! হইয়াছে। 
'কাধিকরশাম্্--একাজয়ের সহিত লন্স্কামাঞ্জ । এরূপে বিরোধী--যেমন ভয়ের 
জাকষে উৎসাহ; কোন দুইটি ভাব হি বা! একাশ্রয়ে থাকিতে পারে তাজ! 
হইলেও নৈরন্ত্ঘ্য ব1 জঅব্যবধাদের খাদ! বিরোধের স্থতি হয়। দেমন রক্ঠির লঙ্গে 
নির্সেদের | প্রনর্সিত্তমিছি । বেষন, দানের খু হইতে তযাদছ ধ্বনি 
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যদিও ইহ] সর্ধ্বজনের অনুভবের বিষয় নহে তাহা হইলেও এই 

যুক্তির বলে কেহু অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ইহা অলোক- 

সামান্য, মহান্ অন্থুভাবসমন্থিত চিত্তবৃত্তিবিশেধ 1 ইহাকে বীররসের 
অন্তভূতি করা সঙ্গত নহে, কারণ বীররস আত্মাভিমানযুক্ত বলিয়া 
বাযবস্থাপিত হুইয়াছে, অথচ অহঙ্কার নিরোধই শাস্তরসের লক্ষণ । 
এবংবিধ পার্থক্য থাক! সত্বেও যদি ইহাদিগকে এক বলিয়া পরিকল্পনা 

করা হয় তবে বীররস ও রৌদ্ররসও এক হইয়া পড়িতে পারে। 
দয়াবীরাদি চিত্তবৃত্তিতে সর্বপ্রকার অহম্কার রহিত হইয়া যায় 
বলিয়া ইহার৷ শাস্তরসেরই প্রভেদ বিশেষ ; অন্যথা অর্থাশ যদি ইহারা 
অহঙ্কারযুক্তই হইত তাহ হইলে ইহাদিগকে বীররসের প্রভেদ বলিয়। 
নির্দেশ করিলে কোন বিরোধ হইত না। স্ৃতরাং ইহা প্রমাণিতই হইল 
যে শাস্তরল বলিয়া রস আছে। কাব্যপ্রবন্ধে বিরোধী রস থাকিলেও 

সমুখিত হইলে, ইন্দ্রের শক্রদের নগরে মহ] বিপধ্যয়ের স্যতি হইল ।” ইত্যাদির 
দ্বারা। ২৫ ॥ 

দ্বিতীয়ন্তেতি । নৈবন্তর্য বা অব্যবধানের জন্য যাহা বিরোধী 
তাহার । তর্দিতি। নিধিরোধত্ব। একাশ্রয়ত্বের জন্ত যাহ! নির্দোষ ব। 

অবিরোধী তাহা ব্যবধান না থাকাব জন্য বিরোধী হইতে পারে। তাহ! 
এমনভাবে ব্যবস্থাপিত হইবে যে তথাবিধ বিরোধী রস দুইটির মাঝখানে একটি 
অবিরোধী রস সন্গিবেশিত হইয়া যুক্ত হইবে। ইহাই কারিকার অর্থ । 
প্রবন্ধেও বহুল পরিমাণে দেখা যাক্স, মুক্তকেও কখন কখনও এইরূপ হয়ঃ 

যেহেতু পরেই বল! হইবে--“একবাক্যস্থয়োরপি” (৩৩৭) যথেতি। সেই- 
খানে নাগানন্দে “রাগন্তাম্পদমিত্যবৈমি” ইত্যাদির দ্বারা উপক্ষেপ হইতে 
আরস্ভ করিয়া পরের অন্ত শরীরত্যাগাত্মক সমাণ্তি পধ্যস্ত শান্তরস; ইহার 
বিরোধী হইতেছে মলগ্পবতীবিষয়ক রতিমূলক শৃক্জার। ইহাদের উভয়ের 
অবিরুদ্ধ অদ্ভুত বসকে মাঝে রাখিলে ইহাদের অন্যতরের ক্রমিক বিস্তার সম্ভব 
হইবে এই মনে করিয়া কবি “আছো! গীতমহোবাদিজম্” ইত্যাদি রচন! 
করিম্বাছেন। এই জন্তই “ব্যির্ব্যঞজনধাতুনা” ইত্যাদিব ছারা রসের ক্রষিক 
বিশ্তারও দেখান হুইয়াছে? মেহেতু বল! হুইয়াছে--*নিমিত্বনৈমিতিককরমে 



হও ধ্বরারোক 

'ধদি ব্যবধান স্থপ্টি করিয়া অগ্য রসকে মাঝখানে রাখিয়া শাস্তারসের 
সমাবেশ হয় তাহা হইলে আর বিন্োধ থাকে না, যেমন নাগানম্দ 
প্রভৃতি প্রদর্িত দৃষ্টাস্তে। ইহাই নিশ্চিত করিয়া দেওয়ার জন্য বল৷ 
হইতেছে-- 

চুইটি ( বিরোধী ) রস একবাক্যে থাকিলেও যদি তাহাদের 
মাঝধানে অন্য একটি রসের সমাবেশ করা হয় তাহা হইলে 
তাহাদের বিরোধের অবসান হয়। ২৭॥ 

অন্ত তৃতীয় রসের ব্যবধানের দ্বারা এক কাব্যপ্রবন্ধে অবস্থিত 
হুইটি রসের বিরোধিতার নিরসন হয়। ইহাতে ভ্রান্তিব কোন অবকাশ 
নাই, কারণ উক্ত নীতি অনুসারে একবাক্যস্থিত দুইটি রসের মধ্যে 
বিরোধিতা থাকে না । যেমন-_ 

পি ি্সপালা িসিসপসিপা পলা পপ এপ 

চিত্তবৃত্তিগুলি যাহাতে পুরুষার্থের সাধক হইতে পারে এইরূপভাবে চিত্ববৃত্তিব 
প্রসরণ-ক্রিয়াকে একটি একটি করিয়! ষে নির্ধাবণ কব! হইযাছে সেই নির্ধাবণ 
কার্যের নাম সংখ্যা |” অনস্তর নিমিতনৈমিত্বিক ভাবে আগত যে শূঙ্গাব রস 
যাহা শেখরক বৃতাস্তে কথিত হাশ্ঠরসকে উপকরণ হিসাবে গ্রহণ কবিম্াছে 

সেই শৃঙ্গারের বিরুদ্ধ বৈরাগ্য ও শমগুণের পরিপোষক যে নাগীয়দেহের 
অস্থিজাল দর্শনবৃত্বাস্ত তাহা ক্রোধ ব্যভিচারিভাববূপ উপকবণসমন্থিত বীব- 
রসের ব্যবধানে নিবেশিত হুইয়াছে। এই ক্রোধ মলষবতী-নির্গমনকারী 
মিত্বাবস্থর “সংসর্পপ্তিঃ সমস্তাৎ” ইত্যাদি কাব্যে নিবদ্ধ হইয়াছে । আপত্তি 
হইতে পারে, শাস্তরসই নাই; তাহার স্থায়ী ভাবও মুনি কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই, 
এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন- শাস্তশ্চেতি। তৃষ্ণা বা বিষয়াভিলাষ 

প্রভৃতির যে ক্ষ বা লসর্বতোভাবে নিবৃত্তিবপ নির্বধেদ তাহাই 

স্রথখ। সেই স্থায়িহখের রসপরিণতির দ্বারা যে পরিপুটি তাহাই 

যাহার লক্ষণ তাহাব নাম শাস্তরস। প্রতীম্বত এবেতি । ভোজনাদি অশেষ 

বিষয়েচ্ছার প্রসার যে নিবৃত্ত হুমম তাহা যথাসময়ে নিজের অন্থভবের 
ঘারাই-জান] যায় । অন্ত কেহ কেহ মনে করেন যে সর্ধচিতবৃত্তির প্রশম ইহার 
স্থায়ী ভাব। ইহার দ্বারা যদি তৃফ্কার আত্যান্তিক অভাব মনে করা যাষ ঝ্বর্থাৎ 
তা একেবারেই .ছিল না এইরূপ মনে করা যায় (প্রপজাগ্রতিষেধরূপ 
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অভাব )) তাহ! হইলে বলিব যে ইহাতে চিত্ববৃতিই 2৬তাদ হইয়া পড়ে। 
তাহাকে ক্ষার ভাব বলা যায় না। আর চিতবুত্তির প্রশম বা তৃষ্ণাক্ষয় পদের 

হার! যঙ্গি চিত্তবৃত্তির বিরোধী কোন চিত্তবৃত্তিবিশেষ ( পধুর্দাস ) বিবঙ্ষিত হয় 
তাহা হইলে আমাদের পক্ষই প্রমাণিত হইল। “হ্বীয় স্বীয় নিমিত্ত গ্রহণ 
করিয়! শান্ত অর্থাৎ নির্বিকার প্রকৃতি হইতে ভাব প্রবপ্তিত হয়। আবার 
নিমিত্তের বিনাশ হইলে শাস্তরসেই লয়প্রাপ্ত হয়।” 'এই মত আমাদের মত 

হইতে খুব বেশী বিভিন্ন নছে। পার্থক্য এই যে এই মতে চিত্তবৃত্তি জাগরণের 
পুর্বাবস্থাকে (গ্রাগভাবকে ) শশাস্ত' বলা হয়; আমাদের মতে চিতবৃতি 
ধংসজনিত অভাবকে (প্রধ্ংসাভাব ) "শান্ত বলা হয়। তৃষ্ণাসমূহের 
প্র-ধবংসের কথা বলাই যুক্তিযুক্ত , যেহেতু বলাই হইয়াছে-__“বীতরাগ- 
ব্যক্তির জন্ম হইতে দেখা যায় না।* প্রতীয়ত এবেতি। “চিৎ শম” 

ইত্যাদি বলিয়া ভরতমুনিও তৃষ্ণার প্রধ্বংসকেই স্বীকার করিয়াছেন। 
শান্তরসের সর্বচেষ্টাশৃন্তত। লক্ষণযুক্ত শেষ অবস্থা বর্ণনীয় নহেঃ তাহা! হইলে 
সকল চেষ্টার বিরতিব জন্য অন্থুভাবেব অভাব হইবে বলিয়! শাস্তরস প্রতীয়- 
মান হইবে না। শুঙ্গারাদিরও স্থরতাদির লক্ষণযুত্ত অস্তিম অবস্থা বর্ণনীয় 

নহে। বৃত্তির নিরোধের সংস্কারের জন্য চিত্তেব গতি প্রশান্ত প্রবাহের গতির 
মত হয।” পুর্বে সংক্কারের জন্য সমাধি অবস্থার অন্তরালে ( সমাধি 
হইতে ব্যান অবস্থায ) অন্যান্য প্রত্যয়ও সঞ্জাত হয়।” এই ছুই যোগহুত্রের 
বলে জনক প্রভৃতিতে শাস্তরসেব যমনিয়মাদি ( সমাধি অবস্থায় ) এবং রাজা- 

ভার বহনাদির বিশ্মযকর প্রচেষ্টা দেখা যায়। এইরূপে সেইখানে অনুভাবের 
অস্তিত্ব থাকায় এবং যমনিয়মাদির মধ্যস্থলে নানাপ্রকার ব্যতিচারী ভাবের 
সন্ভাব থাকায় শাস্তরস প্রতীতই হইয়া থাকে । যদ্দি আপত্তি কর! হয় যে 
ইহা প্রতীত হয় না, ইহার বিভাবও নাই, তাহা হইলে বলিব এই আপত্তি 

ঠিক নহে) ইহা প্রতীতই হইয়া থাকে। প্রাক্তন সংকর্দধের পরিপাক, 
পরমেশ্বরের অনুগ্রহ, বেদাস্তাদি অধ্যাত্ম-রহস্যবিষয়ক শান্ত্রাদিতে এবং 
বীতরাগব্যক্তিগণে অবগাহন--এই সব বিভাবের কথা বল! হইয়াছে বক্স! 
এইপ্রকারেই বিভাব, অস্থভাব ও ব্যভিচারী ভাব সমন্বিত শাস্তরস স্থায়ী 
বলিয়া প্রদশিত হইল। আপত্তি হইতে পারে, হৃদয় সশ্মিলনের অভাবের 
জন্য ইহার রন্যমানতা প্রমাণিত হয় না। কে বলে, ইহাতে হৃদয় সশ্থিলন 
হয়না? ইহাঁযে প্রতীতই হয় তাহা তো! বল! হইয়াছে । পুনরায় আপি 
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প্তখন বীরের ।নজে.ন দেহ মাটিতে পতিত দেখিতে পাইলেন -- 
সেই বীরেরা বিমনিপালক্চে শায়িত, নবপারিজাতমালার রেণুতে 
তাহা «দস রক্ত শুবাসিত। তাহাদের বাভ্দ্বয়ের অন্তরাল সুরাঙ্গনা 

কর্তক আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ, চন্দনবারিসিক্ত সুগন্ধি কল্পলতারপ 
বস্ত্রের বীজনের দ্বারা তাহারা স্সিঞ্ধ। এই ভূপতিত দেহগুলির প্রতি 
রমণীরা কৌতৃহলে অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে, ধূলিতে এই দেহগুলি 
আচ্ছন্ন, শৃগালের! ইহাদিগকে আপণিঙ্গন করিতেছে, মাংসাশী গৃঁধ 
গ্রসৃতি পক্ষীরা শোণিতসিজ্ঞ পক্ষের ছারা ইহাদের ব্যজন করিতেছে” 
ইত্যাদিতে। এখানে শঙ্গার রস ও বীভৎস রসের অথবা তাহাদের 
অঙ্গের সমাবেশে বিরোধিতা নাই, কারণ মাঝখানে বীর রস আসিয়া 

ব্যবধানের স্থষ্টি করিতেছে । 

হইতে পারে, প্রত্তীত হইলেও ইহা! সকলের শ্লাঘাস্পদ হইবে না। তাহা 
হইলে তে! বীতরাগ ব্যক্তির কাছে শৃঙ্গাররস শ্লাঘ্য হয় না বলিয়া! বল! যাইতে 
পারে; তাহা রসত্ব হইতে চুাত হউক। তাই বলিতেছেন-_-যদ্দি 
নামেতি। আপত্তি হইতে পারে যে এই শান্তরস ধন্দপ্রধান বীররস ; চ্ছুতরাং 
ইহ1 বীররসই এইক্সপ সম্ভাবনা! করা হইবে । তাই বলিতেছেন--ন চেতি। 
তশ্ত--বীরের। অভিনাপমক়া্নহছি । “আমি এইরূপ করিতে পারি”:এই 

অভিমানই উৎসাহের প্রাণ। অস্ত চেতি--শাস্তরসের। তয়োশ্চেতি। 

ঈহা (ইচ্ছা, চেষ্টা) মত্বত্ব ও নিরীহত্বের জন্ত ইহাদের মধ্যেও__ইহাই 
“'-শবোর র্থ। কীররস ও রৌব্ররসের মধ্যেও অত্যন্ত-বিকদ্ধতা নাই। 

ধর্মার্থকামাজ্ছনে উপযোগিতা ইহাদের সমান্ ভাবে আছে। প্রশ্ন হইতে 
পারে, এইভাবে দেখিলে দয়াবীর ধর্শবীর হইবে না দানবীর হইবে? 
ছয়াবীর, ধশ্মবীর বা দানবীর কিছুই নহে; ইহা শাস্তরসের নামাস্তর মাত্র। 

ভরতদুনিও সেইভাবে বলিয়াছেন, “অন্ব! দানবীর, ধর্মবীর ও যুদ্ধবীর এই 

ভিনতাগে ভাগ করিয়া রসবীরের সংজ্ঞা! দিয়াছেন।” স্থতরাং জাগমবাক্য 
খঙ্সারে তরঙনুনিও তিন অংশে বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন । দয়াীরা- 
দীনাঞ্চেতি-- আছি'-শবষের দ্বারা ইহাই বলিতেছেন। শান্তরস বিষয়ের 
প্রতি জুখনাদদ্যা বদিষ্া ইহা বীতৎসরসের অ্তখূতি হইতে পারে এই শঙ্কা 



তৃতীয় উদ্ছ্যোত ই৬৩ 

এইভাবে বিরোধ ও 15. নাথ সর্বত্র নিরূপাগ করিতে 
হুইবে। বিশেষতঃ শুঙ্গারে, কারণ সকল রসের মধ্যে ইহাই 
সুকুমারতম। ২৮॥ 

সহ্দয় ব্যক্তি কাব্য প্রবন্ধে অথবা মুক্তকাদি অন্থন্থানে উদ্ত 

লক্ষণানুসারে সকল রসে বিরোধ এবং অবিরোধের নিরূপণ করিবেন 
--বিশেষ করিয়া শুঙ্গারে। রতির পরিপুষ্টিই তাহার আত্মা এবং 
গল্প কারণেই রতির ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকে । ভাই ইহ] অগ্ঠ রস 

অপেক্ষা স্বকুমার এবং বিরোধী রসের ঈষশ সমাবেশও ইহা সহ 
করিতে পারে না]। 

সেই রসবিষয়েই কাব অতিশয় সাবধান হইবেন; তাহার 
মধ্যে ভুল হইলে তাহা শীঘ্রই লক্ষিত হয়। ২৯) 

কয়া হইতেছে । কিন্তু তাহা ইহার ( শান্তরসের ) ব্যভিচারী ভাব হইতে 
পায়ে, কিন্তু স্থাত্ী ভাখ হইতে পারে নাঃ কারণ শেষ পধ্যস্ত নির্ধারিত 

হইলে কিস্তু জুগ্ুগ্লার মৃলই উচ্ছেদ করা হইবে । ০ বলিয়াছেন 
শান্তরস ইতিবৃত্তের মূলবিষন্নক্ূপে রচিত হইবে না। আমরা এখানে সেই 
মতের বিচার করিলাম না, কারণ তাহ। জন্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে । 

এই রসের ফল মোক্ষ এবং ইহা পরমপুরুঘার্থে নিভিত থাকে বলিয়া ইছা! 
সকল রস হইতে প্রধান । আমাদের উপাধ্যায় ভট্টতৌত কাব্যকৌতুকগ্রা্ছে 
এবং জামরা তাহার বিবরণে এই শান্ধরস এবং তৎসম্পকিত পূর্ববপক্ষেয 
সিদ্ধান্তের বিচার করিয়াছি । আর অধিক বলিয়া লাভ কি? ২৬ || 

স্থিরীকর্ত(মিতি ৷ শিশ্ববুদ্ধিতে । “ক্পি'-শকের হ্বারা প্রবন্ধ বিষয়ে এই 
অর্থ লিন্ধ হইল, ইহা দেখাইতেছেন-_ভূরেন্বিতি। বিশেষপপ্তলির দ্বারা অতান্ত 
বিতিদ্রত1 ও অসন্ভাব্যতার কথা বল! হইয়াছে । শ্বদেহানিতি--এই শঙোক 
দ্বারা বুঝাইতেছেন ঘে বীরগণ পতিতদেহগুলিফে নিজেদের দেহ বলিয়া 
যনে করিতেছেন । ক্ছতরাং প্রতিপত্তার নিকট শৃঙ্গার রস ও বীতৎস 
রূসের বিষযীভূত দ্বেহত্বপ্বের একাত্মভার জন্ত একাশ্রয়দ্ব শচিত হইয়াছে । 
নচেৎ বিভিন্নবিষয়ন্বের অন্ত কোনই বিরোধ হইত না প্রন্থ হইতে পারে 
এখানে বীঝয়সই হইয়াছে, শরঙ্গারগড নহে বীভৎস নহে; রতি ও জগ 



২৬৪ ধান্তালোক 

অন্ত সকল রস অপেক্ষা দেই রস অধিক সৌকুমাধ্যযুক্ত হয় বলিয়। 
কবি তাহার সম্পর্কে অধিক প্রযত়বান্ হইবেন। সেইখানৈ ভূল 
করিলে তিনি সহাদয় সমাজে অতি শীঘ্র অবজ্ঞার পাত্র হইবেন। 
যেহেতু কমনীয়তার জন্য শৃঙ্গার রস সকল রসের মধ্যে প্রাধান্ পায় 
সেইজন্য সংসারী ব্যক্তিরা অতি অবশ্ঠাই ইহ! অনুভব করিতে পারে। 

ব্যাপার যখন এই £-_ 

শিষ্যব্যক্তিকে উন্মুখী করিতে যে কাব্যশোভার প্রয়োজন 
হয় তন্ন) ঘি শূঙ্গার রসের অঙ্গ সমুহের মধ্যে শৃঙ্গার-বিরুদ্ধা 
রষের স্পর্শ হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। ৩০ ॥ 

বীররসের ব্যতিচারীই হইয়াছে । তাহা হয় তা হউক; তাহা হইলেও 
প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দাহরণতা তো৷ হইলই। তাই বলিতেছেন--তদঙ্গ- 
যোর্ডাবেতি । তাহাদের অঙ্গদ্বয় অর্থাৎ তাহাদের স্থায়ী ভাবদয়। বীর 

রসেতি। “বীর। স্বদেহান্”- ইত্যাদির ছারা তীয় উৎসাহের অবগতি 
হইয়াছে । কর্তা ও কর্মের প্রতীতি সমগ্র বাক্যার্থের প্রতীতির অনুসারে 

হইয়া থাকে; মধ্যস্থিত কোন বীররসব্যঞ্রক পদ না থাকিলেও বীররস 
বীভৎস ও শৃঙ্গারের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রচনা করিতেছে । অন্তত্র চেতি। 
যুক্তকাদিতে । সেই শৃঙ্গারই সুকুমারতম এইভাবে যোজনা করিতে হইবে । 
স্থকুমারতা সকল রসেরই লক্ষণ; অন্যরস অপেক্ষা করুণ অধিক সুকুমার 
'আবার তাহার অপেক্ষাও শুঙ্গার । এই জন্য “তম? প্রত্যয় । ২৭-২৯।। 

এবং চেতি। যেহেতু ইহা সকলের অনুভবের বিষয়। তদ্দিতি.। 
শৃঙ্ারের বিরুদ্ধ যে সকল রস যেমন শাস্তরসাি তাহাদিগকেও শু্গার 
যদ্দি অঙ্গরপে স্পর্শ করে তবে তাহা দ্বৌধাবহ হয় না। বিভাব ও 

'ন্কভাব অপর রসে নিহিত হইলেও সেই ভঙ্গীতেই তাহাদের বর্ণনা! করিতে 

হইবে যাহার দ্বারা তাহার! শূঙ্গারাঙ্গ হয় অর্থাৎ শরঙ্গারের বিতাবাদির 
ক্যা হয়। যেমন আমারই স্তোত্রে--“তুমি চক্চুড় গ্রাণেশ্বর,। তোমাকে 
পর্ণ করিয়া আমার গাড়বিরহতধ্য চেতন চন্দ্রকান্তাকতি পুত্তলিকার 

স্যার অতি ক্রু রবীভূত হইয়া বিলীন হইতেছে ।” 
এখানে শাস্তরসের বিভাব ও অনুভাব সমুহেরও শৃজারের ত্জীতেই নিষ্পণ 



পপ দলাদের বি লে হেল্প জন যে 

কেবল 'অবিরোধের সংযোগেই দোষশুণ্ঠ হয় তাহা নহে, যেহেতু 

শিল্তাদিগকে উদ্মুখী করিতে যে কাব্যশোভীর দরকার হয় তাহার জন্যও 

ইহা দোষের কারণ হয় না। শৃঙ্গার রসের অঙ্গের ছারা শিস্তেরা 
উন্মুখীকৃত হইলে তাহার! আনন্দে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেন। 

শিল্তজনের মঙ্গলের জগ্তই মুনিরা সদাচার-উপদেশরূপ নাটকাদির 
আলাপের অবতারণ। করিয়াছেন । 

অধিকন্ত শঙ্গার সকল জনের মনোহরণ করিবার মত সৌন্দর্য্যসম্পন্ন; 

তাই কাব্যে তাহার অঙ্গের সমাবেশ শোভাতিশয্যের পোষকত। করে। 

এইভাবে বিচার করিলেও বিরোধী রসে শ্রঙ্গার রসের অঙ্গের সমাবেশ 

'বিরুদ্ধতা আনয়ন করে না । সেই জগ্যও--_“হহা সত্য বটে যে রমপীরা 

মনোহারিপী, ধনৈশ্বধ্য যে মনোরম তাহাও সতা ; কিন্তু মানুষের জীবনই 
মদোম্সত্ত রমণীর অপাঙ্গক্ষেপণের মত চঞ্চল।” ইত্যাদিতে 

রসবিরোধিতা-জনিত দোষ নাই । 

কর! হইয়াছে । শিশ্তদিগকে উন্দুখী করিবার জন্য যে কাব্যশোভা তজ্জন্ত 

কোন দৌষ হয় না এই ভাবে যোজন! করিতে হইবে । “বা” পদের ছারা অন্য 

এক পক্ষের কথা বলিতেছেন। তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন__ন কেবলমিতি 

বাশবের ইহাই অর্থ । অবিরোধের লক্ষণযুক্ত পরিপৌষকতার পরিহারের 

কথ পুর্ববেই বলা হইয়াছে । শিষ্যদিগকে উন্মুখী করণের জন্যও ষে কাব্য- 

শোভা তাহার জন্তও বিরুদ্ধ রসের যে সমাবেশ হয়; কেবল যে পূর্বোক্ত 

প্রকারের জগ্তই তাহা নহে। শিশ্বের উন্মুখীকরণার্থ ব্যতিরেকে কাব্যশোভা 

'খাকিতেই পারে না; শুধু রসাস্তরের ব্যবধান ও অব্যবধানের দ্বারা কাব্যশোভা 

পাওয়া যায়_অন্যে ষে এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে! 

কুখমিতি। রধনাপুরঃলর ।. আপত্তি হইতে পারে, কাব্য তো৷ ক্রীড়ান্বরূপ-- 

তাহাই বা কোথায় আর বেদাদি উপদেশই বা কোথায়? এই আশঙ্কা 
করিয়া বলিতেছেন-_সদাচারেতি । মুনিভিরিতি। আমার! পূর্বেই বলিয়াছি 

ক্কার্য জীতিপুর্ববক ব্যুৎপতি আনয়ন করে? এই বুৎপতি কাব্যে ও নাটটো . 

নিহিত খাঁকে। ইহ জায়াসদৃশ বলিয়া 'প্রতুসদৃশ পান্ধ এবং মিজননৃশ 



হপ্ডষ্ ধন্কালোক 

এইভাবে রসপ্রতৃতির বিরোধ ও অ।খগো বর বিষয় জনয 
স্থফবি কাব্য রচনা করিলে কোথাও ভ্রমে পতিত হয়েন 
না। ৩১। 

ইনখং--এই প্রসঙ্গে কথিত প্রকারের খারা । রপাদীনাং--রস, 

ভাব ও তাহাদের আভাস সমূহের ৷ ইহাদের পরস্পরের বিরোধের এবং 
অবিরোধষের বিষয় জানিয়া কাব্য-বিষয়ে অতিশয় প্রতিভাশালী স্থকবি 

কাব্য রচন৷ করিলে কোথাও ভ্রমে পতিত হয়েন না । 

এইভাবে রসাদিতে বিরোধ এবং অবিরোধের উপযোগিতা 

প্রতিপার্দন করিয়া বিভাবাদি বাচ্য এবং স্থুপ, তিঙ. প্রভৃতি বাচক 
রসার্দিবিষয়ে এই যে ব্যঞ্ক ইহাদের নিরপণের উপযোগিতাও 

প্রতিপাদন করা হইতেছে-_- 

বাচ্য এবং বাঁচক সমুহের ওঁচিত্যের সহিত যোজন! করা-_ 
রসাদিবিয়য়ে মহাকবির ইহ মুখ্য কাম্য। ৩২।॥ 

ইতিহাসাদি হইতে সঞ্জাত বুৎ্পত্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 
পুনরুক্তির ভয়ে এখানে আর লিখিলাম.না। প্রশ্ন হইতে পারে, শূঙ্গারাঙ্গতা- 

তক্ষীর দ্বারা ষে বিভাবাদির নিরূপণ করা'হয় কেবুর ফি তাহার দ্বারাই শিশ্বেরা 
উন্মুখীকত হয়েন? তাহা নহে; অন্ত প্রকার্ণও আছে ; তাহ! বলিতেছেন-_ 
কিং চেতি/ শোভাতিশম্বমিতি । উপম! প্রভৃতি অলক্কারবৈশিষ্ট্যের শোভা 
বন্ধন করে অর্থাৎ সুন্দর করে। এইজন্য বলা হইয়াছে-_“যে সকল ধর্ম কাব্য- 
শোভার কর্ড! তাহাদের নাষ গুণ; অলঙ্কার তাহার আতিশয্যের হেতু” 
মতাঙ্জনেতি। এখানে সকল বস্তর অনিত্ব/ত শাস্তরসের বিভাবরূপে বর্ণাযান 

হওয়ায় কোন বিভাব শৃঙ্গারতর্জীতে রচিত হয় নাই। কিন্তু 'সত্যম্ ইত্যাগি 
পরের মত অঙ্গীকার করিনা বলা হইতেছে। আমর! জলীক বৈরাগ্যলীলায় রুচি 

প্রকাশ করিতেছি না? বয়ং বাহার অন্ত সকল বস্তর অভার্থন! করা হয় তাহাই 
চঞ্চল। মতাঙ্গনার অপাঙজক্ষেপণ শৃঙ্গায়ের বিভাব ও অনতাব হইতে পারে? 
€লালত্যা-বিষয়ে জীবনের সঙ্গে উপম! কথিত হুইয়াছে। প্রিয়তমার কটাক্ষ 

স্ফলেরই অভিলাষের বন্ধ । হুতরাং কিছ্বায় গক়জেপন করিয়া যেন 'খ সেবন 
কন্া খাব তেমন “প্রিয়তমা কটাক্ষের প্রতি শ্রীতিয় ছারা গ্রব। হইয়া পিউ 
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ইতিবৃতবৈশিষ্ট্যরূপ বাচ্য এবং তদ্বিযয়ক যে বাচক---রসাদিমুূলক 
ওঁচিত্য অন্গুসারে ইহাদের যে যোজন! তাহা! মহাকবির মুখ্য কাম্য। 
ইছাই মহাকবির মুখ্যব্যাপাব যে রসাদি সমল্কেই কাব্যের প্রধান 
বিষয় বলিয় শ্বীকার করিয়। লইয়। তাহার অভিব্যক্তির অনুকূল করিয়া 
তিনি শব্দ ও অর্থের বিন্যাস করিবেন। রসাদিকে মুখ্য করিয়া রচনা 
করিতে হইবে__-ইহু৷ ভরতের নাট্যশাস্ত্র গ্রভৃতিতেও নু প্রসিদ্ধই। ইহ! 

প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন-_. 

রসাদির অনুকুল করিয়া অর্থ ও শব্দের যে সমুচিত ব্যবহার 
তাহাই বত্তি; এই বতিগুলি ছুই প্রকারের । ৩৩ ॥ 

ব্যবহারই বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। তন্মধ্যে রসেব অনুকূল বাচ্য 

(অর্থ) বিষয়েও যে সমুচিত ব্যবহার তাহা এই কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি 
নামে খ্যাত। উপনাগরিক। প্রভৃতি বৃত্তি বাচককে আশ্রয় করিয়। 

অবস্থিত আছে । রসাদ্দির তাণপধ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। বৃত্তি গুলির 

সঙ্িবেশ করিলে কাব্য ও নাটকের পরমাশ্চর্য্য শোভা হয়। ছুই প্রকার 

বৃন্তিরই রসাদি প্রাণম্বরূপ। কিন্তু ইতিবৃত্তাদদি কাব্যের শরীরস্থানীয়। 

কেহ কেহ এই বলিয়াছেন--“রসাদির সঙ্গে ইতিবৃত্তের ব্যবহার গুণীর 

প্রাসঙ্গিক, অন্প্রাসঙ্গিক বস্ততত্বে সংবেদনের দ্বারা! অবশেষে বৈরাগ্যে উপনীত 

হইবেন। ইহার উপসংহারে ঘষে প্রকরণের কথ। বল] হইল তাহার ফল 

দেখাইতেছেন-_বিজ্ঞায়েখমিতি | ৩০-৩১॥ 
রস্মদিতে অর্থাৎ রসার্দিবিষয়ে যে সকল বিভাবাদি বাচা ব্যঞ্তক 

হয় এবং সুপ তিঙ. প্রভৃতি যে সকল বাচক ব্যঞ্ক হয় তাহাদের 
যে নিক্পণ তাহার । তঙিষয়স্তেতি। রসাদিবিষষের। তরদিতি--" 

উপধোগিত্ব। 'আলোকার্থা, ইত্যাদিতে (১৯) যাহা বলা হইয়াছে 
ভাহারই উপসংহার করা হইল। মহাকবেরিতি । ফলটাকে সবতঃসিদ্ধরূপে 

কর! হইল। এই ভাবেই মহাকবিত্ব লাত হয়, অন্ত কোণ উপান্ষে নহে ॥ 

ইতিব্ুস্তবিশেষাখাঁমিতি | “ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের দ্বারা হ্বাচা। বিভাবান্গভাৰ 

সঞ্চাধ্যোচিত্যচাকপঃ” (৩1১০) ইত্যাদিয় ঘ্বারা তাহার বৈশিষ্ট্যের কখ। 
গুর্বোই বল হইয়াছে । কাব্যার্থীুত্থেতি। তাহা না হইলে লৌকিক - 
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সঙ্গে গুণের ব্যবহারের স্যায় ; ইহা প্রাণের সঙ্গে শরীরের ব্যবহারের 
স্টায় নহে। বাচ্য অর্থ রসাদিতে তন্ময় হইয়া প্রকাশিত হয়। পৃথক 
ভাবে রসাদির বার! প্রকাশিত হয় না 1” এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে-_- 
শরীর যেমন গৌরত্বময় বাচ্য অর্থও যদি সেইরূপ রসাদিময় হইত তাহা 
হইলে যেমন শরীর প্রকাশিত হইলেই গুণী ও গুণের ধর্ম অনুসারে 
গৌরত্বও অবশ্তাই সকলের কাছে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বাচ্য অর্থের 
প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই রসাদিও সহাদয়-অসহৃদয় সকলের কাছে প্রতিভাত 
হইবে। কিন্তু এইরূপ তো! হয়না ; ইহাও প্রথম উদ্দ্যোতে গ্রতিপাদন 

করিয়া দেখানই হইয়াছে । এইরূপ একটি মত থাকিতে পারে- রত্ব- 
সমূহের উৎকৃষ্ট রূপশালিতা কোন বিশেষ বোদ্ধা বাক্তিই উপলব্ধি করিতে 
পারেন। সেইরূপ বাচ্য অর্থের রসাদিরূপত্বও সচৃদয় ব্যক্তিই জানিতে 

পারেন। ইহা ঠিক নহে; কারণ রত্বের উত্কৃষ্টতা প্রতিভাত হলে 
ইহাও দেখা যায় যে সেই উৎ্কুষ্টত্ব রত্ের স্বরূপ হইতে প্রথক্ নহে। 
যদি রসাদি রত্বের উত্কুষ্টত্বের মত হইত তাহ! হইলে .রসাদিও বিভাব- 
অন্নুভাব রূপ বাচ্য বিষয় হইতে অনতিরিক্ত হইত । কিন্তু সেইরূপও 

হয় না। বিভাব, অন্ুভাব ও ব্যভিচারীরাই রল--এইবরূপ কাহারও 

প্রতীতি হয় না। যেহেতু বিভাবাদির প্রতীতি হইলেই রসাদির প্রতীতি 

শাস্ত্রীয় বাক্যের অর্থ হইতে কাব্যের অর্থের কোথায় বৈশিষ্ট্য থাকে? প্রথম 
উদ্দ্যোতে পকাব্যন্াত্মা স এবার্থঃ (১1৫) ইত্যাদির প্রসঙ্গে ইহা! নিরূপিত 

হইয়াছে । ৩২॥ 
এচ্চেতি । আমরা যে বলিয়াছি। ভরতাদাবিতি--আদি শব্দের 

দ্বারা অলঙ্কারশান্ত্রস্থিত পরুষাদি বৃত্তির কথাও বলা হইল। ছয়োরপি 
তয়োরিতি। বৃত্তিলক্ষপযুক্ত ব্যবহারদ্বয়ের। জীবভূতা ইতি। “বৃত্তি 
কাবামাতৃক” ইহা বলিয়া ভরতমুনি রসোচিত ইতিবৃত্ত আশ্রয় 
কক্সিবার উপদেশ দিয়া রসই যে কাব্যের প্রাপদ্বকূপ তাহা বুঝাইতে- 
ছেন। “লোকে প্রথমে মধু লেহন করিয়া পরে কটু উষধ পান করে; 
সেইরাপ আত্মাদময় কাবারসের সহিত মিশ্রিত বাধ্যার্থও উপভোগ করে ।” 
/ভীমচও এইকথ বলিয়া এমন শখাবস্তির বাধভারের নির্দেশ দিয়াছেন যাতাক্ক 
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হয়। সেই জন্ত এই উভয় প্রতীতির মধ্যে কার্যকারণ ভাব থাকায় 
পৌর্ববাপর্ধ্য ক্রম অবস্থই থাকিবে । সেই ক্রম খুব অল্প বলিয়া লক্ষিত 
হয়না; তাই বলা হইয়াছে পৌর্ধ্বাপর্ধ্যক্রম লক্ষিত না করিয়াই 
রসাদি ব্যঙ্গ হয়। আপত্তি হইতে পারে--শবই প্রকরণ (প্রসঙ্গ ) 

প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হইয়! একই সঙ্গে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি জন্মায় ঃ 
সুতরাং সেইখানে পৌর্ববাপর্ধ্যক্রমে কল্পনা! করিয়া কি লাভ হইবে ? 
শব্দের বাচ্য অর্থের জ্বানই ব্যঞ্ুকত্বের কারণ নহে; যেহেতু সঙ্গীত 
প্রভৃতির শব্ধ হইতেও রসাভিব্যক্তি হয়। গীতাদি শব ও তাহাদের 
ব্ঞ্কত্ব-_-ইহাদের মাঝখানে বাচ্য অর্থেব উপলব্ধি হয় না। 

প্রাণ হইতেছে রসযোজনা। শবীরভূতমিতি। ভরতমুনি বলিয়াছেন, 
“ইতিবৃত্তই নাট্যের শরীর ।* রসই নাট]__ইহা। পুর্বে বল হইয়াছে । গুণ- 
গুণিব্যবহার ইতি । অত্যন্ত মিশ্রিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য সেইবপ 

ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত যেইরূপ ব্যবহার ধন্্ী ও ধর্শের মধ্যে আছে। নত্বিতি। 
ক্রমের জ্ঞানাভাবের জন্ত। প্রথমেতি। “শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন 
বেগ্যতে” ইত্যাদির (১।৭) দ্বারা ইহা! প্রতিপাদিত হইয়াম্সছ। বলা যাইতে 

পারে, ধাহা যাহার ধশ্বস্বর্ূপ সেই ধর্শী প্রতিভাত হইলে ধর্মও সকলের কাছে 

অবশ্যই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এখানে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়। 

মাণিক্যের যে উৎকষ্টত্ব ধশ্ম তাহ! মাণিক্য প্রকাশিত হইলে অবশ্তই সকলের 

কাছেই গ্রতিভাত হয় না। এইরূপ আশঙ্কা করিষা বলিতেছেন--স্তাদদিতি । 
ইহা পরিহার করিতেছেন-_নৈবমিতি | কথাঁট। দ্াডাইল এই-_ অত্যন্ত উন্নাগ্ 

খ্বভাবের (উপরিভাগে থাকিবার ) জন্য নিজের আশ্রয় হইতে ভিন্ন 

হইয়া প্রতিভাত হইলেও ইহা (রত্বের উৎকর্ষ) ধন্মীর ধন্ম বলিয়। 
ধঙ্সাতে নিবি্ই হইম্সা থাকে--এই বৈশিষ্ট্য আমরা দেখাইয়াছি , কিন্ত 
রূপবানের গৌরত্বাদিরূপ যেমন উপরিভাগে থাকে ( উন্নগ্রন্বভাববিশিষ্ট ) 

রত্বের উৎকর্ষ সেইবূপ নহে, কারণ তাহার প্রকৃতি এই যে তাহা ধর্মীতে 

অতিশয় লীন হইয়া থাকে । বসাদি কিন্তু উন্মগ্নন্বভাববিশিষ্টই অর্থাৎ তাহা 
ছশ্রয় হইতে ভিগ্ন হইয়াই প্রতিভাত হয়। কেহ কেহ এইভাবে খ্রন্থ-ব্যাখা। 
করিয়াছে । আমাদের গুরুর1 কিন্তু বলিয়াছেন--"অজোচ্যতে" ইহার গ্বার। 



ও ধবন্যথালোক 

এই প্রসঙ্গে বালিতেছি-_শব্দসমূহের ব্যঞ্জকত্ব যে প্রকরণ 
প্রভৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়াইয়া আছে তাহা আমাদের 

মত-সঙ্গতই | কিন্তু তাহাদের সেই ব্যঞ্জকত্ব কখনও স্বরূপের বৈশিষ্ট্যের 

জন্য হইয়া থাকে, কখনও বাচক শক্তির জন্য হইয়া থাকে । তন্মধ্যে 

যে সকল শব্দের বাচকশক্তির জন্য ব্যঞ্ককত্ব হইয়া থাকে লেইখানে 

তাহাদের বাচ্য অর্থের প্রতীতি ছাড়াই শব্দের স্বৰপের প্রতীতির দ্বারা 

যদি ব্যগ্রকত্ব নিম্পন্ন হয় তাহা হইলে সেই ব্যগ্রকত্ব শব্দের বাচকত্ব 
শক্তির জন্যই হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। যদি ব্যঞ্জকত্ব 

বাচকত্ব শক্তির জন্যই নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে অতি অবস্ঠই মানিতে 

যে বাচ্যবাচকভাবের প্রতীতির পর ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়। এই যে 

পৌর্ববাপর্য্যব্রম ইহা খুব ক্ষপস্থায়ী বলিয়া অনেক সময় যদি লক্ষিত না 
হয় তাহা হইলে কি কর! যাইতে পারে? যদি বাচ্য অর্থের প্রতীতি 

বলা হইতেছে £ যদি রসাদি বাচ্যেরই ধণ্ম হয় তবে ছুই পক্ষ অবলম্বন কর! 
সভ্ভব-_হয় তাহা রূপাদিসদূশ হইতে পারে, না হয় মাণিক্যগত উৎকষ্টত্বসদৃশ 
হইতে পারে । প্রথম পক্ষ গ্রাহ্া নহে, কারণ সকল লোকের কাছে তাহ এব্পে 

প্রতিভাত হয় না। দ্বিতীয় পক্ষও গ্রহণ করা যায় না, কারণ রত্বার্দির উৎ- 

কষ্টত্বের স্তায় তাহ! ধন্মী হইতে অনতিরিজ্ঞ হইয়া প্রকাশিত হয় ন|। 
এইরূপ হেতু প্রথম পক্ষেও খাটে । এই কথাই “ন্তান্মতম্” হইতে আরস্ত 
করিয়া “ন চৈবম্” পর্যন্ত বল! হইয়াছে । ইহাই সমর্থন করিতেছেন-_নহীতি। 
অতএব চেতি। যেহেতু রসাদি বাচোর ধর্শবরূপে প্রতীত হয় না এবং যেহেতু 
রসপ্রতীতিতে বাচ্যপ্রতীতি সর্ব! অনুপযোগী, সেই জন্ভই বাচাপ্রভীতি ও 
রসপ্রতীতির মধ্যে ক্রম অবশ্যই থাকিবে, কারণ যাহারা একসঙ্গে থাকে 

তাহাদের মধ্যে উপকাধ্য-উপকারক ভাব থাকিতে পারে না। কিন্ত সহদয় 

ব্যক্তি তাহার ভাবনায় অভ্যন্ত বলিয়! বাচ্য ও ব্যঙ্ের সেই ক্রম লক্ষিত হয় 
না; তাহা না হইলে লক্ষিত হইত ।--ইভা! পুর্ধেই বল! হইয়াছে । ধিনি 
পুর্বে বলিয়াছেন ষে রস প্রতীতিবিশেষ হ্বক্পপ তাহারও মতে রসাদির প্রতী- 
তিতে ব্যপদেশিবৎ্ ভেদ আরোপ কর! হইবে । অন্ততও এইকপ ব্যবহার 
হয়। 



তৃতীয় উদ্দ্যোত ২৭১ 

ছাড়াই শুধু প্রকরণের (প্রসঙ্গে) সঙ্গে অবিচ্ছেষ্ট সম্পর্কে সম্বন্ধ শব্দের 
দ্বারাই রসাদ্দির প্রতীতি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে যে সকল বোদ্ধা ব্যক্তিরা 

নিজের বাচ্য ও বাচকের সম্বন্ধ জানেন না, যাহারা শব্দের প্রসঙ্গ ভাল 

করিয়া! অবধারণ করিয়া দেখেন নাই, তীাহাদেরও শব্দ শুনিবামাত্রই 
ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি হইবে । যদি বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ একই সঙ্গে 

উতপনন হইয়া! থাকে তাহা হইলে বাচ্য প্রতীতি যে রসাপ্দিপ্রতীতির 

নিমিত্ৃম্বরূপ সেই উপযোগিতা থাকে না আর সেই উপযোগিতা থাকিলে 
তাহারা একই সঙ্গে উতুপন্প হইতে পারে না। গীতাদিশব্দের ন্যায় 
যে সকল শবেের স্বরূপের বৈশিষ্ট্যের প্রতীতির জন্যই ব্যঞকতেের স্যষ্টি 

আপত্তি হইতে পারে, রসাদিবাচ্যের অতিরিক্ত হয় তো৷ হউক; কিন্তু 

তূমিই তো বলিয়াছ যে ক্রম লক্ষিত হয় না। সেই ক্রম-কল্পনার গ্রমাণও 

নাই। কারণ অয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা দেখা ষায় ষে শব্ধমাত্রের উপ- 
যোগিতার দ্বারা পদশূন্য স্বরালাপ গীতাদিতে অর্থপ্রতীতিব্যতিরেকে রস- 
প্রতীতির উদয় হইয়া! থাকে। ন্থৃতরাং একই সামগ্রীর দ্বারা বাচ্য ও ব্যঙ্গা- 
সম্মত রসাদি প্রকাশিত হয়। তাই বাচ্য অর্থের প্রতিপাদন এবং ব্যঞ্জনা 
এইরূপ ছুইটি ব্যাপারের কল্পনা! করিয়া কোন লাভ নাই । তাই বলিতেছেন-_ 
নন্বিতি। যেখানে গা ্দিদও অর্থ আছে সেইখানেও সেই 

বাচ্যপ্রভীতি রসার্দির পক্ষে অনুপযোগী, কারণ বাচ্য অর্থের অগ্জরসরণকে 
হেয় করিয়া গ্রামরাগের অন্থবর্তনের দ্বারাই রসের উদয় হয়, এইবূপ 
দেখা যায্ন। বাচ্যপ্রতীতিও যে সর্ঝত্র হয় এইরূপ দেখা যায় ন1। 

তাই বলিতেছেন--ন চেতি। তেষামিতি--গীতাদিশব্দসমূহের | আদি 
শব্দের ছার! বাদ্য, বিলাপ প্রভৃতি নির্দেশ করা হইয়াছে । অন্থমতামিতি। 
“থার্থঃ শব্ষো বা” ইত্যাদিতে (১১৩) বলিয়াছি। ন তহাঁতি। তাহা 
হইলে শীতের ম্যায় অর্থের বোধ ছাড়াই কাব্যশব্ব হইতে রসের প্রকাশ 

. হইভ কিন্ত সেইন্ধপ হত্ব না। তজ্জপ্জ বাচকশক্তিরও অপেক্ষা কর! দরকার । 
 পেই শক্তি বাচ্ে নিহিত থাকে ; তাই পুর্ব বাচ্যের প্রতিপত্তি হয় এইনপ 

কুর্বিতে, -হইবে।.. তাই 'বজিতেছেন--অথেতি। তর্দিতি__বাচকশক্তি। 

' সবাঙ্চবাচকভাবেতি--তাহাই বাঁচকশক্তি বলিয়া কথিত হয়। কথাট! 



২খ৭২ ধ্স্কালোক 

হয় তাহাদেরও স্বরূপেক্ন প্রভীতি এবং ব্যঞ্জকত্বের প্রতীতি--ইহাদের 
মধ্যে পৌর্্ধাপর্য্যক্রম অবশ্যই থাকে। যে রদাদি বাচ্য অর্থের 

বিরোধী নহে, যাহা বাচ্যার্থ বিশেষ হইতে পৃথক তাহার মধ্যে শবের 

সেই ক্রিয়া-পৌর্ববাপর্ধ্যক্রম লক্ষিত হয় না, কারণ তন্মধ্যে যে সকল শব্দা- 
সংঘটন! থাকে তাহার! রসাদিপ্রতীতিরূপ ফল আনয়ন করে ; এ সকল 

শব্দ সংঘটন৷ নিজের বিষয় ছাঁড়া অন্ত কিছু প্রকাশ করিতে পারে না 
এবং সেইখানে বাচ্যপ্রতীতির অপেক্ষা না করিয়াই অতি শীঘ্র রসাদির 
উপলদ্ধি কর হয়। কোন কোন জায়গায় কিন্তু এই ক্রম লক্ষিতই 

হয়। যেমন অন্থুরণনরূপ ব্যঙ্গের প্রতীতিতে । যদি প্রশ্ন করা যায়, 

সেইখানেই বা কি করিয়া লক্ষিত হয়, ততুত্তরে বলা হইতেছে-_ 

ঈ্াড়াইল এই-_বাচ্য অর্থ রসাদির ব্যঞ্জক ন! হয় নাই হউক । শব হইতেই 

রসাদির প্রতীতি হয়তো হউক । তথাপি শব্ের দ্বারা রসপ্রতীতির উৎ- 

পাদদন করিতে হইলে শব্দের নিজের বাচকশক্তির অপেক্ষা অবশ্বই করিতে 

হইবে । এইভাবে প্রমাণিত হইল যে বাচ্য অর্থের প্রতীতি রসপ্রতীতির 

পুর্বে হয়। আপত্তি হইতে পারে যে গীতাদিশব্ের ক্ষেব্র্ের ন্যায় বাচকশক্তি 

এইস্থলেও অনুপযোগী ; যেখানে একবার শুনিলেই কাব্যে রসাদির প্রতীতি 

হয় বল! যাইতে পারে সেইখানে সমুচিত প্রকরণাদিজ্ঞানের সহকারিতা নাই। 

এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন_যদ্দি চেতি। কাহাকে প্রকরণের জ্ঞান 

বল! হয়? ইহা কি অন্যবাক্যের সহায়ত্ব ? না, অন্যবাক্যের বাচ্য অর্থ? 

এই উভদ্নের জ্ঞান হইলেও প্রস্তাবিত বাক্যের অর্থ না জানিলে রসোদয় হয় 

না। ম্বয়মিতি। যাহাদের কাছে অপর কোন ব্যক্তি প্রকরণ বুঝাইয়া 
দিয়াছেন__ইহাই ভাবার্থ। বাচ্যের প্রতীতি থাকিলে রসাদির প্রতীতিও 
থাকে, বাচ্যের প্রতীতি ন! হইলে রসাদির প্রত্তীতিও হয় না । তাই বাচ্য- 
গ্রতীতির সঙ্গে রসাদিপ্রতীতির অহয়ব্যতিরেকী সম্বন্ধ আছে। এই বাচা- 

প্রতীতির অস্তিত্ব ও অভাব দেখিয়া সতোর অপলাপ করিয়া ঘি এই অন্থয়- 

ব্যতিরেকী সম্ব্কযুক্ত বাচ্যপ্রতীতিকে রস প্রতীতির একমাত্র প্রযোজক বলিয়া 

ধরা হয় তাহা হইলে মাৎসর্ধ্য ছাড়া আর.কিছুরই পোঁষকতা৷ কর! হইবে না। 

ইহাই অভিপ্রায় । আচ্ছা, বাচ্যের প্রভীতির, উপযোগিতা থাকে তো 
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থাকুক; তাহারও রলাদির প্রতীতির মধ্যে ক্রম শ্বীকার করার দরকার কি? 
ইহার! একই সঙ্গে থাকে, একই সামগ্রীর অধীন- ইহাই তো বাচ্যের প্রতী- 
তির উপযোগিতা । এই আশঙ্কা করিয়া! বলিতেছেন,_যথেতি। এইই 
যদি উপযোগিতা হয়, তাহ। হইলে ইহাদের উপকাধ্য-উপকারক ভাব 

থাকে না; ইহাতে শুধু নামকরণ হয়, ইহার মধ্যে কোন বস্ত থাকে 
না। উপকারক যে উপকার্যের পুর্বে থাকে , তাহা তুমিই স্বীকার 
করিয়াছে, তাই বলিতেছেন- _যেষামিতি । বাচা প্রভীতির পুর্বে থাকে 

ইহা আমরা তাহাদের দেওয়া গীতাদি দৃষ্টাস্তের দ্বারাই সমর্থন করিব। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ক্রম যদি থাকেই তবে তাহা লক্ষিত হয় না কেন? 

এই আশঙ্ক! করিয়া বলিতেছেন--তত্বিতি । ক্রিয়া! পৌর্ববাপর্য্যম্” ইহার দ্বারা 
ক্রমের স্বরূপ বলিতেছেন-_ক্রিয়েতি | ক্রিয়ে--বাচ্যের প্রতীতি ও ব্যঙ্গের 

প্রতীতি ; এই দুই ক্রিয়া । অথবা অভিধার ব্যাপার এবং ব্যঞচনার পর- 

পর্য্যায়তুত্ত ধ্বনন ব্যাপার ৷ ইহাদের পৌর্বাপধ্য প্রতীত হয় না । কোথায় ? 
তাই বলিতেছেল- রসাদৌ। সেই রসাদি বিষয়ে। কিরূপ বিষয়ে ? 
অভিধেয়াস্তরাৎ অর্থাৎ সেই সেই বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন সর্বপ্রকারে 

অনভিধেয় বিষয়ে এই ক্রম অবশ্ঠই হইবে । যেখানে ক্রম লক্ষিত হয় ন৷ 

সেইখানে ব্যঙ্গ অর্থ বাচ্য অর্থের বিরোধী নহে? বিরোধী হইলে ক্রম 

অবশ্যই লক্ষিত হইবে । কেন লক্ষিত হয় না? নিমিত্ব-স্থচক সঞ্চমীর 
দ্বারা নিদ্দিষ্ট, অনন্যসাধ্য তৎফলরূপ অন্য হেতুগর্ত হেতু বলিতেছেন__ 

আশুভাবিনীঘিতি। অনন্যসাধ্যতৎফলঘটনা:__পুর্বেই গুণনিবূপণ-প্রসঙ্গে 

মাধুধ্যাদিলক্ষণযুক্ত সংঘটনা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহারাও , তৎফলাঃ-_ 
রূসাদি প্রতীতি ফল যাহাদের ; অনন্যৎ--০সই ফল অনন্ও বটে ; হ্তাহাই 

সাধ্য যাহাদের ; ওজোব্যঞ্জক সংঘটনার দ্বারা করুণরসাদির প্রতীততি সাধা নে । 

কথাটা] দ্াড়াইল এই--গুণবিশিষ্ট কাব্যে ধদি বিস্য়ের জটিলতা ন1 রাংখির। 

ঘটনার প্রয়োগ হয় তবে সেইজন্ত ক্রম লক্ষিত ভয় না। আচ51, স*ঘটন। 

এইব্ূপ ভাবে অবস্থিত থাকে তো থাকুক | কিন্ত ক্রম কেন লক্ষিত ভষ় ন]? 

এইজন্য বলিতেছেন--আশুভাবিনীঘিতি । বাচ্য অর্থের প্রতীতির কাপ 

প্রতীক্ষা না করিঘ়াই রসাদ্দিকে অতি শীঘ্ব ভাবিত করে অথাৎ তাঙ্াার 

আন্বাদকে আনয়ন করে । রসাদি সংঘটনার দ্বারা ব্যঙ্গ্য হর । অর্থের জানে: 

ংযোগ না হইলেও বাচ্যার্থ জানার পুর্েই সমুচিত সংঘটনার শ্রবণ হইলে 

দূ 
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অর্থশক্তিমূলক অন্ুরণনরূপব্যঙ্গযধ্বনিতে অভিধৈয় বা বাচ্য অর্থ এবং 

তাহার সামর্ঘের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ অর্থ অত্যন্ত বিভিন্ন হইয়া! থাকে, 

কারণ এই যে বাচ্য অর্থ অন্ত বাচ্য অর্থ হইতে পৃথক্, তাহার প্রতীতির 

দ্বারাই ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি হয় এবং এই দুইটি প্রতীতি একে অপর 

হইতে অতিশয় বিভিন্ন । সুতরাং বাঠ্য অর্থ এবং বাঙ্গা অর্থের মধ্যে যে 
নিমিন্ু-নৈমিন্তিক ভাব আছে তাহার অপলাপ করা যায় না; এইভাবে 

সেইখানে পৌববাপধা ক্রম স্কট হইয়াই গুকাশিত হয়। প্রথম 

উদ্দ্যোতে প্রতীয়মান অর্থের অসিত প্রমাণ করিতে যে সকল গাথ! 

উদ্দাহত হহয়াছে তাহাদের মধো ইভাব প্রমাণ আছে । সেই সকল 

স্থানে বাচোর প্রতীতি বাঙ্গোর শ্রতাতি হইতে অতিশয় বিভিন্ন; তাই 

সেইখানে ইহা বলা সম্ভব নহে যে যাহা বাচ্য প্রতীতি তাহাই ব্যঙ্গ্য- 

প্রতীতি কিন্তু 'গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং প্রীতিমুণ্ডপাদয়ন্ত”” 

ইত্াাদি (প্রঃ ১৪০-১৪১ ) শব্দশক্তিমূলক অন্ুরণনরূপ ব্যঙ্গযধ্বনি 

স্থলে ছ্ছাট ভাবের টিটি সাক্ষাতভাবে শব্দগ্রাহা হইয়াছে ; “যথা, 
সি ও পাশ শপ শা শষ প জা শা শী তি পাশপাশি শিপ পাপন পিপপপপপট শপাশিলাশলাস্িস্পাসপিশাস 

রসের আশ্বাদ ঈষৎ আভাসিত হর । সেইজন্য বাচ্যপ্রতীতির পরে আস্বাদ 

পরিস্ফুট হইলেও হীহ! পশ্চাং উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় নী। অভ্যস্ত 

বিষয়ে বাচ্য প্রতীতি ও রসপ্রতীতি অবিনাভাবসন্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হওয়ায় 

পৌর্বাপধ্য ক্রম লক্ষিত হয় না। অভ্যাস ইহাকেই বলে যে কোন কিছু 

এমন অবস্থায় থাকে যে পুর্বসংস্কার বলে প্রণিধানাদি ছাড়াই তাহ1 জাগ্রত 

হইতে চান্স । এই ভাবেই যেখানে ধূম সেইখানেই অগ্নি এই ব্যাপ্ডিজ্ঞান 
হ্বদয়ে নিহিত থাকার জন্য পর্বত প্রভৃতি পক্ষে ধূমাদি ধন্মের জ্ঞানই বহর 

অন্থমিতি সম্পর্কে উপযোগী হয়; এইজন্য ইহ1 পরামশস্থানীয় হয়। ধৃমজ্ঞান 
অতিশয় ক্ষিপ্রত।র সহিত উৎপন্ন হইলে ধূম ও বহ্ছির মধ্যস্থিত ব্যাপ্তিমূলক 

সম্বন্ধের সহকারিতার দ্বারা মনে তদ্বিপরীত প্রণিধানের অন্ুসরণাদির 
অনুপ্রবেশ ছাড়াই অগ্নিপ্রতীতি সত্বর সঞ্চারিত হয়। এই প্রতীতিতে 

যেমন ক্রম লক্ষিত হয় না, এইথানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি রস 
বাচ্যের অবিরোধী না হয়, এবং সমুচিত সংঘটনা না থাকে তবে ক্রম অবশ্যই 
লক্ষিত হয়। কিন্তু চ্জ্রিকাকার যেন হস্তিচক্ষ নিমীলন করিয়া দেখিয়াও না! 
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“ইব' প্রভৃতি উপমাঁবাচক শব্দ না থাকায বাচ্য ও ব্যক্ষে।র মধ্যে যে 

'উপমান-উপমেত্রঁ ভাব আছে তাহ অর্থের সামর্ঘোর দ্বারা আক্ষিপ্ত 

হইয়াছে । সেইখানেও বাচ্য শলঙ্কার এবং বাঙ্গ; অলঙ্কারের প্রতীতির 

পৌব্ধাপধাক্রুম সহজেই লক্ষ্য হয়। 

যে শন্দশক্তিমূলক আন্ুরণনরূপব্যঙ্গাধবনি পদের দ্বারা প্রকাশিত 

হয় তাহার মধ্যেও যে বিশেষণ পদ উভয় অর্থ বুঝাইতে পারে “যথা” 
“ইব' প্রভৃতি যৌজ্ুকপদের ব্যতিরেকে সেই বিশেষণের যোজন! শব্দের 

দ্বারা নিষ্পন্ন না হইলেও অর্থের শন্তিবলেই উপলব্ধির বিষয় তয়। 

সেইজন্য পুর্ব এইখানেও বাচ্য অলঙ্কার এবং তাহার সামর্ঘের ছারা 

আক্ষিপু বাঙ্গা অলঙ্কারের প্রতীতির মধ্যে যে পৌর্বাপধ্যক্রম আছে 

তাহা ন্ুপ্রমাণিতই হইল । এই টপলন্ধি অর্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও 

যেহেড তথাবিধ বিষয়ে ইহা টভয়ার্থসম্বন্ধবোধক শব্দের সামর্থ্যের 

ভ্বারা নিম্পন্ন হইয়াছে তাই ইহা শব্দশক্তিমূলক বলিয়া কল্পিত হয় । 

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে বাচ্য অর্থের নিজের যে প্রনিছ্গ বিষয় আছে 

তাহার প্রতি বিমুখতার পরই অর্থান্তরের প্রকাশ হয়। তাই 

দেখিয়া গতানুগতিক 'ভাবে ইভর এইরূপ বাখ্য! করিঘঠাছেন-ভাহার অর্থাৎ 

শব্দের অথবা] তাহাই বাচ্যবাঙ্গ্য প্রতীতিস্বরপ ফল । তাহার ঘটনা অর্থাৎ 

সম্পাদন]; যেতেতু ইহা অনন্যপাধ্য অর্থাৎ একমাত্র শব্বব্যাপার সপ্জাত। এইবপ 

ব্যাখ্যার মধ্যে এমন কিছু পাইলাম না যাহার ছারা সঙ্গত অর্থবোধ হইতে 

গারে। নিজবংশীয় প্রাচীনদের সঙ্গে অপিক বিবাদ করিয়। লাভ নাই। 

যেখানে সংঘটনার দ্বার রস বাঙ্গ্য হয় না, সেইখানে পৌর্বাপধণক্রম লঙ্ষিত 

হুযুই-তিত্তিতি | বাঙ্গা যখন সর্বত্র একরূপই হয় তখন ডেদ (কোথা! হইতে 
হয়ত-ন্াচার্তীত | বাঙ্গা যপন সবর একবুপতহ হয় তখন তের কাথা তহাতি 

আসে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-_ 

তত্রাপীতি। স্ফুটমেবেতি। পুর্বেবে 'অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত ইত্যাদিতে 

(৩১) বর্ণসংঘটনাদি ইহার ব্যঞ্তক হয় না। গাথাস্থিতি। “ভম ধম্মিঅ” 

ইত্যাদিতে (পৃঃ ২২)। তাহারা সেইখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শাব্যামিতি। 
অভিধানিবন্ধন শব্জনিত হইলেও । উপমাবাচকং--"যথা”, "ইব” প্রভৃতি । 

অর্থসামর্থ্যাদ্দিতি । বাক্যের অর্থসামর্ের জন্য । এইভাবে বাকোর দ্বার! 
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পৌর্ববাপর্ধ্যক্রম অবশ্যস্তাবী। সেইখানে বাচ্য বিবক্ষিত হয় না বলিয়া 

বাচ্যের প্রভীতির সঙ্গে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতির পৌব্বাপত্যক্রমের বিচার করা 
হইল না। সুতরাং যেমন অভিধানের (শব্দের) প্রতীতি এবং 
অভিধেয় ( বাচ্য ) অর্থের প্রতীতির মধ্যে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব 

আছে বলিয়া ক্রম অবশ্যন্তাবী হয় সেইরূপ বাচ্য প্রতীতি ও ব্যঙ্গ্য- 

প্রতীতির মধ্যেও পৌঁববাপধ্যক্রম অবশ্যই থাকে। উপরি-উক্ত যুক্তির 
দ্বারা দেখা যায় যে সেই ক্রম কখনও লক্ষিত হয়, কখনও লক্ষিত হয় 
না। এইভাবে ব্যঞ্কমার্গ অনুসরণ করিয়া! ধ্বনির প্রকার নিরূপিত 

হওয়ায় কেহ বলিবেন- এই ব্যগ্তকত্ব আবার কি পদার্থ? যদি বল! 

হয় ইহা বাঙ্গ্য অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য, তবে পুর্ববপক্ষী উত্তর করিবেন, 
অর্থের যাহা ব্যগ্তকত্ব তাহা ব্যঙ্গ্যত্ব হইতে পারে ন।। ব্যঙ্গ্যত্বের 

সিদ্ধি ব্যঞ্জকত্বের সিদ্ধির উপরেই নির্ভর করে; আবার ব্যঙ্গ্যের 

উপরে নির্ভর করে বলিয়াই ব্যঞরকের অজ্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 
সুতরাং এখানে অন্োন্তসংশ্রয় বা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক 

ভরশীলত। থাকে বলিয়া অব্যবস্থাদোষ হইয়াছে । পূর্ববপক্ষীর এই 

প্রকাশিত শব্বশক্তিমূলক অন্রণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনির বিচার করিয়! পদপ্রকাশিত 

অনুরণনর্ূপব্যঙ্গ্যধবনির বিচার করিতেছেন__-পদ্প্রকাশেতি । বিশেষণপদ- 

স্তেতি। 'জড়ঃ' (পৃঃ ১৮০ ) এই পদের । যোজকমিতি | “কুপঃ এবং “অহ্ম্” 

এই উভয় পদের সমানাধিকরণত্তের জন্য সন্মিশ্রণ। অভিধেয়তৎসামর্থ্া- 

ক্ষিপ্ালঙ্কারমাত্র প্রতীত্যোঃ--ঘে অলঙ্কার বাচ্য এবং যে অলঙ্কার তাহার 

সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত এই দুই অলঙ্কার যাত্রের প্রতীতি ; ইহাদের পৌর্বা- 
পধ্যক্রম। স্থৃস্থিতং__স্থলক্ষিত | “মাত্র-শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে রস- 
প্রতীতি সেইখানে অলক্ষ্যক্রমই । এইভাবে বিচার করিলে অর্থসম্বন্ষিত' 
ও শব্দশক্তিমূলত্ব প4স্পরবিরোধী হয় এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-- 

আর্থ্যাগীতি । এখানে বিরোধ কিছুই নাই--ইহাই ভাঁবার্থ। ইহা পূর্বেই 

বিস্তারিতভাবে নির্ণাত হইয়াছে ; তাই পুনরায় বলা হইতেছে না 

ক্ববিষয়েতি । 'অন্ধ'-শব্দার্দির (পৃঃ ৯১) নয়নলালোকবিনষ্ট এই অর্থস্চক ষে 

বিষয় তাহাতে বিমুখতা! বা অনাদর ইহাই অর্থ । 
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যুক্তির উত্তরে বলা হুইতেছে--মআচ্ছা, বাচ্যের অতিরিক্ত যে বাঙ্গা 
আছে তাহার প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । তাহার সিদ্ধির 
উপরে বাঞ্জকের তশস্ভিত্বের প্রমাণ নির্ভর করে--ইহাতে 

প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? পরর্বপক্ষী বলিতে পারেন, ইহা সতা 

বটে পুব্বকথিত যুক্তিসমূহের বলে বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত বস্তুর 

অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে ; তাহাকে ব্যঙ্গ্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় 

কেন? যেখানে উহা! প্রধানভাবে থাকে সেইখানে উহার বাচ্যরূপে 
নামকরণ করাই সঙ্গত, কারণ যাহার অধীন হইয়! বাকা থাকে তাহাই 
বাক্যের অর্থ । অতএব যাহাকে ব্যঙ্গ্য অর্থ বল! হয় তাহার প্রকাশক 

বাক্যার্থ বাচকত্বেরই ব্যাপার । তাহার অন্ত ব্যাপার কল্পন। করিয়া লাভ 

কি? সুতরাং তাুপধ্যবিষয়ক যে অর্থ তাহাই মুখ্যভাবে বাচ্য। 
৩থাবিধ বিষয়ে মাঝখানে যে অন্য বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহ। 

পূর্বোক্ত বাচ্যার্থের প্রতীতির উপায় মাত্র। যেমন পদের অর্থের 

প্রতীতির উপায়ে বাক্যের অথের প্রতীতি হয় এইখানেও সেইরূপ। 
পূর্বপক্ষীর এই যুক্তির উত্তরে বলা হইতেছে-_ যেখানে শব্দ নিজের 

বিচারো ন কৃত ইতি। নাম প্রভৃতির নিরূপণের দ্বারা । এক সঙ্গে 

থাকে এইবূপ (সহ ভাবের) শঙ্কা এখানে যুক্তিযুক্ত নহে। ইতিবৃতের 
ভাগ ম্বরূপ যে ঠকশিকী প্রভৃতি বৃত্তি আছে রসাদি তাহাদের প্রাণন্বরুূপ ; 
উপনাগরিকাদি বৃত্তি সম্পর্কেও তাই। কারণ এই উভয় জাতীয় সকল বৃত্তির 

বিষয় রসাদির দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয় । এই যে প্রস্তাবিত বিষয় এই প্রসঙ্গে 

রসাদির বাচ্যাতিরিক্তত্বের সমর্থন করিবার জন্য ক্রম বিচারিত হইল? ইহাই 

উপসংহারে. বলিতেছেন--তম্মাদিতি। পুর্বে অভিধানের অর্থাৎ শব্দ- 
হ্বব্ূপের প্রতীতি; তাহা হইতে অভিধেয় বা বাচ্যের প্রতীতি । ভরত- 

মুনিই বলিয়াছেন__“ঘে শবসমূহের বিষয় জানা যায় নাই ততদ্দারা অর্থ 
প্রকাশিত হয় না।” এই জন্যই শব্দের দ্প না জানা থাকিলেই প্রশ্থ করা হয়, 

“বক্তা কি বলিলেন ?” সেইব্দপ যেমন অবিনাভাবী সন্বন্ধযুক্ত পদার্থন্বম্ের 
মধ্যে ক্রম লক্ষিত হয় না, তেমনি এইখানেও অতিশয় অভ্যাসের জন্ত বাচ্য- 

প্রভীতি ও রসপ্রতীতির মধ্যে পৌর্বাপর্যক্রম নাও লক্ষিত হইতে পারে। 
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অর্থকে আভাহিত কাঁরয়। অন্য অর্থকে বোঝায় সেইখানে তাহার নিজের 

অর্থ অভিহিত করার ব্যাপার এবং তাহা! যে অন্য অর্থ বুঝাইবার 
হেতু হয়-_-ইহারা একই ব্যাপার হইবে অথব। বিভিন্ন ব্যাপার হইবে। 
ইচ্ছার এক হইতে পারে না, কারণ ইহাদের বিষয়ের বিভিন্নতা অবশ্যই 

প্রতীত হয়। তাই শব্দের ষে বাচকত্ব ব্যাপার তাহা নিজের অর্থ 

সম্পর্কিত ; আ'র তাহার যে গমকত্ব বা বোধকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার তাহা 
অপর অর্থের বিষয় সম্প্কিত। বাচ্যকে “্'-পদার্থের বা স্বার্থের দ্বারা 

এবং ব্যঙ্গাকে অপর পদার্থের দ্বারা ঘষে নির্দেশ করা হয় তাহাকে আশ্রয় 

করিয়া বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে যে প্রভেদের স্যত্টি হয় কিছুতেই তাহার 
অপলাপ কর! যায় না। একটি ( বাচ্যের ) প্রতীতি হয় শবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বারা, অপরটির প্রতীতি হয় সেই সন্গন্ধযুক্ত অর্থের 
সঙ্গে অন্য সন্বদ্ধ যোজনা করিয়।। বাচ্য যে অর্থ তাহ! শব্দের সঙ্গে 

সাক্ষাংভাবে সম্পক্ষিত; তদতিরিক্ত যে অর্থ তাহা বাচ্যের সামর্যের 

দ্বারা আক্ষিপড হয় বলিয়া তাহ! সম্পক্কান্বি,তর সঙ্গে সম্পর্কাধিত। যাঁদ 

সেই অপর অর্থ সাক্ষাতভাবে শের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় তাহা হইলে অন্য 
অপি রস ৯ পপ ০০ ৯০ পপ পিস কি 

উদ্দ্যোতের আরস্ভে বল! হইয়াছে যে বাগুকমার্গে ধ্খনির স্বরূপ প্রতিপাদিত 

হইতেছে ; ইদ্দানীং ভাহার উপসংহার কর] হইতেছে। প্রথম উদ্দ্যোতে ব্যগুক- 
ভাব সমথিত হইলেও এক প্রকরণভূক্ত করিয়। তাহাকে শিষ্যদের হৃদয়ে সন্ি- 

বেশিত করিবার জন্য পূর্ববপক্ষের মত বলিতেছেন-_তদ্দেবমিতি। কশ্চিদিতি। 
মীমাংসকার্দিঃ। কিমিদমিতি। যুক্তির বক্ষামাণ অভিপ্রায় । প্রাগেবেতি। 
প্রথম উদ্দ্যোতে অনস্তিত্ববাদের নিরাকরণ-প্রসঙ্গে। এই কারণেও ব্যঞ্ককসিদ্ধির 

দ্বার ব্যঙ্গের সিদ্ধি হয় না যাহাতে শন্যোন্যাশ্রপ্প ব। অব্যবস্থার আশগ্ক] হইতে 

পারে ; অন্য হেতুর ঘারাও এই ব্যপ্তক সাধিত হইরাছে। তাই বলিতেছেন - 
তৎসিদ্বীতি। সত্বিতি। এই দ্বিতীয় অর্থ থাকে তো থাকুক। তাঠার 
যদি “বাজ্য” এই নামই দেওয়! হইয়া থাকে, তবে “বাচ্য' এই নামকরণই ব 
কর] হইল না! কেন? যাহ] 'বাচ্য' বলিয়! কথিত হয় ভাহাকেই “ব্য্) এই 

নাম দেওয়! হয় না কেন। অবগতি করাইয়াই একের অর্থ পাঁওয়। যায়; 
তাহাই বাচকত্ব। যে পর্য্স্ত শব্বের অভিধা পনু'ছায় তৎপর্যাস্তই শবের 
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অর্থ বুধাইতে তাহার ব্যবহার হইতেই পারে না। সুতরাং এই ছুই 

ব্যাপারের বিষয়ের পার্থক্য সুপ্রসিদ্ধই * ইহাদের আকারের (রূপের ) 
পার্থক্যও প্রপিদ্ধই বটে। যাহাই অভিধানশক্তি তাহাই অবগমন বা 
বোধন শক্তি নহে । কারণ বাচকত্ব শক্তিহীন। 

গীতাদি শব্দের দ্বারাও রলাদিলক্ষণযুক্ত অর্থ বোঝান. হয় ইহা 

দেখা যায় এবং শব্দহীন প্রচেষ্টাদিও অর্থ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে 
এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ।. তাঁই “ব্রীড়াযোগান্নতবদনয়া” ইত্যাদি শ্লোকে 

(পূঃ ১৮৮) স্ুকবি অঙ্গভঙ্গিরূপ প্রচেষ্টাকে অর্থ প্রকাশের হেতু বলিয়াই 

দেখাইয়াছেন। সুতরাং শবের নিজের অভিধাবাপার এবং তাহার 

অন্য অর্থ বুঝাঁইবার নিমিত্ত হওয়ার শক্তি__ইহাদের ভেদ বিষয়ের 

পার্থক্যের জন্য এবং আকারের (রূপের ) পার্থক্যের জন্য স্পষ্টতঃই 
দেখা যাইতেছে । যদি স্বীকার করা যায় যে এই ছুই ব্যাপারের মধ্যে 
পার্থকা আছে তাহা হইলে যে অবগমন বা বোধনশক্তি বাচ্য অর্থের 

সামধ্যের দ্বার অন্ত অর্থ বোঝায় তাহাকে বাচ্যত্ব বলিয়া নির্দেশ করা 

যায় ন!। ইহা যে শব্দের বাপারের অন্তর্গত তাহা আমাদেরও 
৯ শশা” অর প্র সপ পপ জি 

অভিধায়কত্ব-_ইহা বলাই উচিত। সেই প্রধানীভূত অর্থে সেই পধ্যস্তত। 
অর্থাৎ অভিধার তাৎ্পর্য্য রহিয়াছে । স্থতরাং ধ্বনির যে রূপ শিরোধার্য 

বলিয়। নিরূপিত হইয়াছে তাহা অভিধাব্যাপারের হবার! হয় ইহাই যুক্তিযুক্ত । 
তাই বলিতেছেন-যন্ত্র চেতি' ভত্প্রকাশিন ইতি। ব্যঙ্গসম্মত অর্থ 

যে বাক্য প্রকাশ করে তাহার। উপাগ্রমাত্রমিতি- উহার দ্বার! সাধারণ- 

ভাবে ভট্টমতাবলক্বী এবং প্রভাকরমতাবলম্ব(। মামাংসকর্দের এবং 

বৈয়াক রণদের মত শ্থচিত করিতেছেন । ভট্টমীমাহসবদের মতে. “পদসযৃচ 

ধাক্যার্থের অবগতির জন্তই উপায়রূপে প্রবৃত্ব হয় । সতরাং অন্পপাককাধ্যের 

উদ্দেশ্রে প্রবৃতত কাঠের জলনশক্তির যার তাহারা বিনাধাধাম্ম স্বীয় অথের 

প্রতিপা্দন করে ।” এইভাবে শব্দের সাহায্যে পর্দের অর্থের অবগতি হয় 

এবং এই পদসযূহের তাৎ্পর্ধোর ছারা ঘাহা৷ উাপিত হয় তাহাই বাক্যার্থ এবং 
তাহাই বাচ্য। প্রন্াকরদর্শনে পদার্থের একই ব্যাপার তঈৈমিত্তিক বাক্যার্থ 

বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ হয়; স্থৃতরাং সেখানে পর্দের অর্থই নিমিত্তন্বূপ এবং 

পপ ৮ জা চপ পপ সপ সপ শপ পপ পে শি শী 
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অভিপ্রেত, কিন্তু তাহা ৰ্যঙ্গযত্বের বার নিষ্পন্ন হয়, বাচ্যত্বের ঘ্বারা নহে। 

শব তাহার বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বার! বাচ্য অর্থের সম্বন্ধযোগ্য করিয়া 

অন্য অর্থের প্রতীতি জন্মীয়_-এই প্রতীতিকে যদি স্বার্থবাচক অন্ত কোন 

শব্দের বিবয়ীভূত কর! যায় তবে সেই স্থলে ইহাকে পৃর্বোক্ত শব্দের 
প্রকাশন বলাই যুক্তিযুক্ত । পদের অর্থ এবং বাক্যের অর্থের মধ্যে যে 

সম্বস্থ। থাকে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্পর্ক সেইরূপ নহে; যেহেতু কোন কোন 
পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন যে পদের অর্থের কোন পরিমাথিক সত্যতা 
বা স্থিরতা নাই। ষাহারা পদের অর্থের অস্থিরতা বা অসত্যতা স্বীকার ন৷ 

করেন তাহারা মমে করেন যে ঘট ও তাহার উপাদানের মধ্যে যেরূপ 

সম্বন্ধ আছে পদের অর্থ ও বাক্যের অর্থের মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধই 

মানিয়া লইতে হইবে । যেমন ঘট -নিম্পন্ন হইলে যে সমস্ত উপাদানের 

বার তাহা নিষ্পন্ন হয় সেই সমস্ত উপাদানরূপ কারণ আর পুথকভাবে 
উপলব্ধির বিষয় হয় না৷ সেইরূপ বাক্য বা তাহার অর্থের প্রতীতি হইলে 

যদি পদ এবং তাহার অর্থের প্ুথকৃভাবে উপলব্ধি হইতে হয় তাহ! 

হইলে বাক্যার্থের বোধই দূরীভূত হইবে। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্পর্কে 

তাহাই পারমাধিকরূপে সত্য। বৈয়াকরণদের মতের বৈশিষ্ট্য এই যে 
তদছ্ছসারে পদের অর্থও পারমার্থিকরূপে সত্য নহে । এই সকল কথা আমর! 

প্রথম উদ্দ্যোতে বিস্তারিতভাবে নির্ণয় করিয়াছি। তাই পুনরায় প্রযত্ব করা 
হইতেছে না; শুধু রচনার সঙ্গতি রক্ষার জন্যই যোজন! করা হুইতেছে। 
পুর্ববপক্ষে এই তিন মতের সম্মিলন করিতে হইবে । অত্রেতি- পুর্ববপক্ষ করা 

হইলে । উচ্যতে ইতি। সিদ্ধান্ত। বাচকত্ব ও গমকত্ব-_-ইহাদের স্বরূপেরই 
পার্থক্য আছে এবং শব্ধ নিজের অর্থ বুঝাইয়া পরে অন্য অর্থ বুঝায় বলিম্া 
এই পৌর্বাপর্যের ক্রমের জন্য বিষয়েরও ভেদ থাকে । প্রশ্ন হইতে পারে, 

যাহ! হইতে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহ! হইতেই যখন ব্যঙ্গ্য অর্থের অব- 
গতি হয় তখন সেই অর্থকে অন্ত অর্থ বল! হয় কেন? সেই নিজ অর্থবোধক 

শ্জ যদি অন্ত অর্থের কিছুই না হয় তাহা হইলে শব্দের “বিবয়* এই কথ! বলার 
কি অর্থ থাকে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন--ন চেদিতি। ন 

স্লার্দিতি। “"এব-কারের ক্রম বদলাইতে হইবে--“নৈব স্যাৎ”। যাহার 
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এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে, বঙ্গ্য প্রতীয়মান হইলে বাচ্য অর্থের এছ, 

দুরীভূত হয় না, কারণ বাচ্যের প্রকাশের সঙ্গে একব হইয়াই তাহারও 

প্রকা* হয় । স্রতরাঃ বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে সে সম্পর্ক তাহা ঘট ও 

প্রদীপের মধ্যস্থিত সম্পর্কের মত ; যেমন প্রদীপের ছ্বার৷ ঘটের 'প্রতীতি 

উত্পন্ন হইলে প্রদীপের প্রকাশ শেষ হইয়া যায়ু না সেইরূপ ব্যঙ্গ্যের 

প্রতীতি জন্নাইলে বাচ্যের প্রতীতির অবসান হয় না। প্রথম উদ্দ্যোতে 
যে বলা হইয়াছে “যথা পদার্থদ্বারেণ” ইত্যাদি (১১) তাহার উদ্দেশ্য 

কেবল এই যে একটি বস্ত (পদের অর্থ--বাচ্য অর্থ) অপর বস্তর 

(বাক্যের অর্থ-_ব্যঙ্গ্য ) উপায়স্বরূপ। আপত্তি হইতে পারে যে 
এই ভাবে বাক্যের একই সঙ্গে দুইটি অর্থ বুঝাইবার উপযো গিত! 

থাকিলে তাহার বাক্যত্বই নষ্ট হইয়া যাইবে, যেহেতু বাক্যের লক্ষণই 
এই যে তাহা একার্থবোধক । ইহা দোবের নহে কারণ অর্থ দুইটি 

প্রধান ও অপ্রধানভাবে থাকে । কোথাও ব্যঙ্গ অর্থ প্রাধান্য 
পায়, এবং বাচ্য অর্থ গৌণ হয় । আবার কোথাও বাচ্য প্রধান হয় 

সঙ্গে সাক্ষাৎ সন্বদ্ধ নাই তাহা যুক্ত হয় বলিয়াই অন্ত অর্থে ব্যবহার হইতে 
পারে । এইরূপে বিষয়ভেদের কথা বলা হইল । আপত্তি হইতে পারে বিষয় 

ভিন্ন হইলেও “অক্ষ'-শব্ধাদির অনেক অর্থের এক অর্থ ই অভিধার ব্যাপার হয়। 

এই আশঙ্কা করিয়া রূপভেদের কথা বলিতেছেন-_-বপভেদোহপীতি। যাহ! 

প্রসিদ্ধ তাহাই দেখাইতেছেন-__ন হীতি। 

বাচকত্ব, গমকত্ব (বা বোধকত্ব) হইতে ভিন্ন নহে এই মিথ্যাজ্ঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হেতু বলিতেছে--অবাচকস্ঠাপীতি। যাহাই বাচকত্ব 
তাহাই যদি গমকত্ব হয় তাহ1 হইলে অবাচক শব্দের গমক শক্তি থাকিতে 
পারে না; আবার গমকত্ব থাকিলেই বাচকত্বও থাকিবে । সঙ্গীত প্রভৃতির 
শব্দে এবং অধোমুখীনতা, কুচকম্পন, বাম্পাবেশাদি শব্দবিহীন ব্যাপারে ইহা- 
দের উভয়ের অস্তিত্ব নাই, কারণ গীতশব্যাদ্ির অবগমনকারিতা এবং তাহাদের 

অবাচকত্ব প্রসিদ্ই ইহাই তাৎপর্য । উপসংহারে ইহা বলিতেছেন-__ 
তম্মাতিন্নেতি। ন তহীীতি। বাচ্যত্ব অভিধাব্যাপারবিষয়ক, যে কোন 
ব্যাপারমাত্রবিষয়ক নছে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে প্রমাণিত 



২৮২ ধন্তুলোক 

এবং ব্ঙ্গয অপ্রধান হয়। তনধ্যে ব্যঙ্গ্ের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে 

যে ধ্বনি বল! হয় তাহা কথিতই হুইয়াছে * বাচ্যের প্রীধান্ত হইলে 

অন্ত একপ্রকারের উত্ভব হয় তাহার নির্দেশ পরে দেওয়া জইবে। 

সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে প্রম।ণিত হইল--কাব্যে যেখানে বাঙ্গা 

অর্থ প্রাধান্য পায় সেইখানে কাব্য অভিধের না হইয়। ব্ঙ্গ্যই হইয়া 

থাকে । 

পিচ, ব্যঙ্গা অর্থ প্রধানভাবে বিবক্ষিত ন। হইলে তাহাকে বাঢ) 

অর্থ বলিয়া আপনারা শ্পীকার করিবেন না, কারণ আপনাদের মতে শব 

যে অর্থ প্রধানভাবে প্রকাশ করে সেই অর্থ ই বাচ্য অর্থ। তাই শব্দের 

ব্ঙ্গ্য অর্থ বলিয়া একটি বিষয় আছে ইহা মানিতেই হইবে । যেখানে 

ব্যাপারের পুনরায় গুমাণ করার জন্য পিচ্ব-সাধন দোষ হইত । ভাই 
বলিতেছেন--শব্ধব্যাপারেতি। আপত্তি হইতে পারে-গীতশব্বাদিতে 

বাচকত্ব যদি নাই থাকে তে ন৷ থাকুক, এখানে ( কাব্যে) কিন্তু বের এক 

এক অর্থ হইতে অন্ত অথ সফ্দাত হইলেও তাহা বাচকত্ব বলিয়াই এণ্য হইবে, 

শুধু এখানে সেই ধাচকত্জ সঙ্গুচিত হইয়া খাকে। এইরূপ আপত্তি আশ 
করিয়া বলিতেছেন--প্রপিচ্ষেতি । অন্য বের বারা যখন সেই অন্য অথের 

বিষয় বোঝান ধায় তখন সেই পৃর্ধোক্ত শব্দের ব্যাপারকে প্রকাশন বলাই 

যুক্তিযুক্ত । সেইখানে বাচকত্দধ বলা উচিত নহে) অর্থ সম্বন্ধেও বাচ্যত্ব বল? 
উচিত মহে। সঙ্কেতের বলে সঙ্গের বাবধান না রাখিয়া শকের উচ্চারণ 

মাত্র ষে অথপ্রতীতি হয়, তাহার প্রতিপাধকঙ্ের নামই বাচকত, যেমন কোন 

শন্দের নিজের অর্থ বুঝাইবার শক্তি। তাই বলিতেছেন-স্বার্থাভিধা য়নেতি। 

সন্কেতের বলে কোন ব্যবধান ন! রাখিয়া যে অর্থ প্রতিপার্ধিত হয় তাহাকে 

বলে বাচাত্ব; যেমন কোন শব কোন অর্থ বুঝাইলে তাহা অন্ত শব্দের দ্বারাও 
কর। যায়; তাই বলিতেছেন--প্রপসিদ্ধেতি। প্রপিদ্ধেন--বাচকরূপে প্রসিদ্ধ 

অন্য কোন শবের ঘবার। যে সম্বন্ধ অথাৎ বাচ্যত্ব তাহাই যে যোগ্যত্ব অখবা 

তাহাতেই যে যোগাথ তদ্দার উপলক্ষিত অন্ত অর্থের। এখানে অর্থের 

সম্পর্কে শব্ষের এই প্রকারের বাচকত নাই এবং শব্ের সঙ্গে অর্থের এইবূপ 
বাচ্যত্ব নাই । যদি নাই থাকে, তবে কেন বলা হইল যে সেই অর্থ মেই শবের 
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তাহার প্রাধান্ত সেইখানেইও তাহার স্বূপের আলাপ করা কেমন 
করিয়া সম্ভব হইবে? এইরপে ব্যুঞ্তকত্ব বাঁচকত্ব হইতে বিভিন্ন হইল। 
ইহাও তাহাদের পার্থক্যের অন্যতম কারণ ২ নাচকত্ব শুধু শব্দকে 

আশ্রয় করিয়া থাকে, ব্যঞ্জকত্ব শব্দ ও অর্থ উত্তয়কে আশ্রয় করে। 

শব্দ ও অর্থের উভয়ের ব্যঞ্জকত্বই প্রতিপাদিত . হইয়াছে । অবশ্য 
উপচার এবং লক্ষণার দ্বারা গৌণীবৃত্তিও শব ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় 
করে। কিন্তু সেইখানেও ব্যঞ্জকত্বের আকারের ( ম্বর্ূপের ) এবং 

বিষয়ের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আকারের পার্থক্য তো এই _ 
গৌণীবৃত্তি শব্দের অপ্রধান ব্যাপার ইহ! প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্যঞ্কত্ব প্রধান- 

বিষয়ীভৃত হয়? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন--প্রতীতেরিতি। সেই 
অর্থ প্রতীত হয়, কিন্তু বাচ্য-বাচক ব্যাপারের ছারা নহে। কাজেই এই 

ব্যাপার পৃথকৃই বটে। আপত্তি হইতে পারে ষে বাঁচকত্বশক্তি এইরূপ না হয় 
নাই হইল, কিন্ত তাৎপর্যশক্তি তে! এখানে থাকিতে পারে। এই আশঙ্কা! 

করিয়! বলিতেছেন-ন চেতি। কৈশ্চির্দিতি। বৈয়াকরণগণ কর্তৃক। 

যৈরপীতি । ভট প্রভৃতি কর্তৃক। 

সেই নীতিই বুঝাইতেছেন_ষখাহীতি। তছুপার্দানকারণানামিতি। এই 
শব্ধের দ্বারা কপাল প্রভৃতি সমবায়িকারণ নিরূপিত হইল । যদিও বৌদ্ধ ও 

কপিলপস্থীদের (সাংখ্য ) মতে ঘট প্রভৃতির উৎপাদদনকালে উপাদান কারণ- 

গলির অন্তিত্ব থাকে না, কারণ বৌদ্ধমতে উপাদান কারপগুলি ক্ষণভঙ্কুর এবং 

সাংখ্যমতে তাহার রূপাস্তরিত হইয়া তিরোহছিত হয়। তথাপি তাহাদের 
পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি হয় না। ইহাই এই অংশে দৃষ্টাস্ত। দূরীভবেদিতি। তাহ। 

হইলে অর্থের এঁক্য থাকে । এইভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ে তাৎপর্যাশক্তির সাধক 

পর্দের অর্থ এবং বাক্যের অর্থ সম্পকিত ন্যায়ের নিরাকরণ করিয়। প্রকাশ- 

শক্তির সমর্থনের জন্ত এই প্রসঙ্গে তুপযোগী ছট-প্রদীপন্তায়ের প্রয়োগ করিয়। 

বলিতেছেন--তস্মার্দিতি। যেহেতু পদার্থ-বাক্যার্থ সভায় এখানে যুক্তিযুক্ত হয় 
না, সেইজগ্ত প্রকৃত ন্যায়ের বিবরণ দিয় প্রস্তাবিত বিষষে তাহার প্রয়োগ করা 

হইতেছে--যটৈবহীতি। প্রশ্ন হইতে পারে : পূর্বেই তো! বল! হইয়াছে-_ 

যেমন পদ্দের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয় সেইরূপ বাঙ্গ্য 
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ভাবেই শব্দের ব্যাপার হইয়া থাকে । অর্থ হইতে যে তিন প্রকারের 

ব্ঙ্গ্য উৎপন্ন হয় তাহার ঈষশ অপ্রধানত্বও দেখা যায় লা। আকারের 

আর একটি ভেদ এই-_গৌঁণীবৃত্তি অপ্রধানভাবে অবস্থিত থাকিয়া 

বাচকত্ব বলিয়াই কথিত হয়। কিন্তু বাঁচকত্ব হইতে বার্জকের পার্থকা 

খুবই বেশী। ইহাঁও পূর্বেই প্রতিপাদিত হইরাভচে। আকারের দিক 

দরিয়া আরও একটি প্রভেদ এই যে গৌণীরন্তি যখন মুখ্য তার্থ হইতে পুথক 

অপর একটি অর্থকে উপলক্ষিত করে তখন শাবের মুখ্য অর্থ লক্ষিত 

অর্থের মধো মিশিয়া যায় বলিয়াই লক্ষণা সম্পাদিত হয় । যেমন 

“গঙ্গায়াং ঘোষবসতি” ইত্যাদিতে । ব্যঞ্জকত্বমার্গে যখন এক অর্থ অন্য 

অর্থের গ্যোতনা করে তখন প্রদীপের মত বাচ্য অর্থ নিজের স্বরূপকে 

প্রকাশিত করিয়াই ভন্তের প্রকাশক বলিয়া প্রতীত হয় । যেমন” 

“লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী” ইত্যাদিতে । ( পুঃ ১৪৬ )। 

সপ ,০৮৪০৮০০০০আজআরাপীা শ স্পা 
» পিস 

শিপ পাপা টি
টি 

অর্থের প্রতীতির পুর্বে বাচা অর্থের প্রতীতি 1” তবে এখন কেন সেই ন্যায় 

যত্রপুর্বক নিরাকৃত হইল? এই আশক্কা করিয়া বলিতেছেন_ত্বিতি 

তদদিতি। সকল প্রকারে ইহাদের যুগপৎ প্রকাশের অন্ত তন্তাঃ _বাক্য- 

তার। বাক্যের অর্থ এক; সেই একার্থতা লক্ষণের জন্যই বাক্য এক-_ 

এইরূপ বলা হইয়াছে । একবার মাত্র শ্রুত হইলেও ঘে অর্থের সস্কেতের শ্মরণ 

জাগে সেই অর্থ যদি সেই একবার শ্রবণের দ্বারাই বোবা যায় তাহা হইলে 

অর্থের ভেদের অবসর কোথায়? কারণ একটি সঙ্কেতের বিরতির পর আর 

একটি সঙ্কেতের উদয় হইবে, শবের ব্যাপার এইবুপ নহে» আবার বনু 

সন্কেতের স্মরণও একসক্ে হয় না৷ শব্দ ঘদি পুনরায় শ্রুত হয় অথবা সক্কেতও 

যদি পুনরায় শ্বৃতিপথে আসে তাহা হইলে পুর্ধেরটির আর উদয় হয় না। 

তয়োরিতি। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের। তত্র্েতি। উভয় প্রকারের মধ্য হইতে 

যখন প্রথম প্রকার । প্রকারান্তরমিতি ৷ গুণীভূতব্যঙ্গ্য না
মক । বাঙগাত্বমে- 

বেতি। প্রকাশ্ঠতাই । আপত্তি হইতে পারে যে যখন শব্দ যাহার অনুগামী 

তাহাই শব্দের অর্থ তখন ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্ত হইলে বাচ্যত্বই হইয়াছে এইরূপ 

বলাই স্তাধ্য। উত্তরে প্রশ্ন করা যাইতে পারে £ অপ্রাধাস্ত হইলে কি বল 

যুক্তিযুক্ত হইবে ? ধদি বলা হয়, ব্যঙ্গ্যত্ব, তাহা হুইলে আমাদের পক্ষই 
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যেখানে অর্থ নিজের প্রতীতিকে আচ্ছন্ন না করিয়াই অন্ত অর্থকে লক্ষিত 
করে সেইখানে যদি লক্ষণার ব্যবহার কর! হয় তাহা হইলে লক্ষণাই 
শব্দের মুখ্য ব্যাপার হইয়া দাড়ায়, কারণ প্রায়ই বাক্যসমূহ বাচ্য অর্থের 
অতিরিক্ত অন্ত তাশুপর্ধ্য প্রকাশ করে। 

প্রশ্ন হইতে পারে- তোমার মতান্তসারেও যখন অর্থ তিন প্রকারের 
ব্যঙ্গ্য প্রকাশ করে তখন শব্দের আবার কি ব্যাপার হইয়া থাকে ? 
উত্তরে বলা হইতেছে--প্রকরণাদ্ির সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চ সম্পর্কে জড়িত 

শব্দের সহকারিতাবশেই অর্থ ব্যঞ্জকত্ব লাভ করে; সুতরাং সেইখানে 

কেমন করিয়া শব্দের উপযোগিতার অপলাপ করা যাইবে ? গৌণীবৃত্তি ও 

ব্যঞ্কত্বের বিষয়ভেদ স্পষ্টই, যেহেতু ব্যঞ্জকত্বের তিনটি বিষয় আছে 
--রসাদি, অলঙ্কারবৈশিষ্ট্য ও ব্যঙ্গ্যস্বরূপের সঙ্গে অবিচ্ছ্গ্চভাবে জড়িত 

সিদ্ধ হইল। ইহা বলিতেছেন__কিঞেতি । প্রাধান্য হইলে ব্যঙ্গ্যত্ব হইবে 

না, এইরূপ আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন- যত্ত্রাপীত্তি । ব্যঙ্গ্যতার 

কারণ হইতেছে অন্য অর্থের বোধ, সম্বন্ধীয় সম্বন্ধিতা এবং সঙ্কেতের 

অন্ুপযোগিতা। তাহা প্রধান হইয়াও থাকে; সুতরাং ইহার স্বরূপ 

অগ্রান্থ করা যায় না। উপসংহারে ইহা বলিতেছেন-_-এবমিতি । বিষয় 

ভেদ ও স্বরূপের (আকারের ) নেদের দ্বারা। তাবদিতি। অন্ত বক্তব্যের 

স্মত্রযোজন1 করা হইতেছে । তাহাই বলিতেছেন_-ইতশ্চেতি । ইহার 

দ্বার দেখাইতেছেন যে সহকারী প্রভৃতি সামগ্রীর প্রভেদের জন্য শব্ধনামক 

কারণেরও পার্থক্য হইয়া থাকে । প্রথম উদ্দ্যোতে ধ্বনি লক্ষণ প্রসঙ্গে 

“্যত্রার্থঃ শব্দো বা”__ইত্যাদিতে (১/১৩) “বাশব্ের প্রয়োগও “ব্যউক্ত2 এই 
দ্বিচনের প্রয়োগ বিচার করিবার স্ময় এই সকল কথা বিস্তারিত করিয়! 

বলা হইয়াছে । তাই পুনরায় সবিস্তারে বল! হইল না। এইরূপ বিষয়ভেদ, 
স্বর্ূপভেদ এবং কারণভেদের জন্য মুখ্য বাচকত্ব হইতে 'প্রকাশকত্র বা 
ব্যগ্তকত্বের পার্থক্য প্রতিপাদন করা হইল। কিন্তু যদি শব্দ ও অর্থ-এই 

উভয়ের আশ্রয়ত্বের জন্যই এই উক্ত প্রভেদ করা হইয়া থাকে, অবে গৌণন্থ 
ও ব্যঞুকত্বের মধ্যে ভেদ থাকে কোথায়? এই আশঙ্কা করিয়া অমুখ্য বাচা 

হইতে ব্যঙ্গোর গ্রভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন--গুণবৃত্তিরিতি | 
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বন্ত। তম্থধ্যে রসাদির প্রর্তীতি গৌণীবুতির অন্তভূতি, ইহ কেহ বলেনও 
নাই, কেহ বলিতে পারেনও ন1। বাঙ্গ্য অলঙ্কারের প্রতীতি সম্পর্কেই 

সেই কথা বলা যাইতে পারে। বস্তুর চারুত্বের প্রতীতি জন্মাইবার জন্য 

বস্তার যে অর্থ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা হয়, যাহা স্ববোধক শব্দের 

(স্বশব্দের ) দ্বারা বোঝান যায় না তাহাই ব্যঙ্গ্য অর্থ । এই ব্যঙ্গ্য অর্থ 

সম্যক্রূপে গৌনীবুন্তির বিষয় নহে, কারণ ইহা দেখা যায় যে "সিদ্ধি 
ও বিশেষ প্রয়োজন বঝাইবার জন্যও গৌণ অর্থে শব্ষসমূহের প্রয়োগ 

হয় ইহ] পুবেব খলা হইয়াছে । চাকুত্বগুতীতির যেট্ুকুমাত্র গৌণীবৃস্তির 

বিষয় তাহাও ব্যঞ্জকর আন্তপ্রবেশেব জন্ুই হইয়া থাকে । শ্তরাং 

গৌণীবাত্ত হইতেও ব্যঞ্জকত্ধ একেবাবে প্থক। বাচকত্ব এবং গুণবু্ডি 

হইতে বিভিন্ন হইলেও তাহা ইহাদের উভয়কেই"*আশ্রয় করিয়৷ অবস্থিত 

থাকে । ব্যগ্ুকত্ব কোথাও কোথাও বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত 

থাকে, যেমন বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে। কোথাও বা গোৌণীবৃত্তিকে 

আশ্রয় করিয়া থাকে, যেমন অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে। তাহাদের 

উভয়ের আশ্রয় প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রথমে ধ্বনির ছুই প্রভেদ 
শশা শপ সী এপ্স সপ. ০০ 

উভয়াশ্রয়াপীতি । শব্দাশ্রধা ও অর্থাশ্রয়া। প্রথম উদ্দ্যোতেই উপচার ও 
লক্ষণার বিভাগ করিয়া তাহাদের শ্বদপ নিণীত হইয়াছে । তাই পুনরায় 
লিখিত হইল না। মুখ্যতয়ৈবেতি । গতি বাধ। ন1 পাওয়ায়। 

ব্যঙ্যত্রয়মিতি। বস্ত, অলঙ্কার ও রসাত্মক | বাচকত্বমেবেতি। সেইখানেও 

সেইরূপ সঙ্কেতির উপযোগিতা আছেই । প্রতিপাদিতমিতি । এখনই 

প্রতিপাদিত হইয়াছে । পরিণত ইতি । নিজের রূপে প্রকাশিত না হইয়!। 

কীদৃশ ?-_মুখ্য অথবা অমুখ্য ? কারণ অন্য কোন তৃতীয় প্রকার নাই। মুখ্য 
হইলে বাচকত্ব থাকিবে ? অন্যথা গুণবৃতি ; গুণ অর্থাৎ সাদৃশ্তাদি নিষিত্ 
তদ্কার৷ আনীতবৃত্তি অর্থাৎ শবের ব্যাপারই সামগ্রীর ভেদবশতঃ বাচকত্ 
হইতে অতিরিক্তত্ব লাভ করে। এই অভিপ্রায়ে বপিতেছেন--উচ্যত ইতি । 
ব্যঞ্ুকন্ে শবের গতি একটুও বাঁধা পায় না, সেইখানে অর্থ কোনরূপেই 

সন্ষেতের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং তাহা পৃথকভাবে আভাপিত হয়-_-এই 
ভিনটি প্রকার হইতেই গৌণীবৃত্তির ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত । এইভাবে ব্যঞ্তকন্ধ 
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উপগ্ত্ত হইয়াছে। ধ্বনি তাহাদের উভয় রূপকেই আশ্রয় করে বলিয়া 
ইহা তাহাদের যে কোন একটির সঙ্গে একাত্বক এইরূপ বলা যায় না। 
তাহ। বাচকত্বের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারে না, কারণ তাহা কোথাও 
লক্ষণার আশ্রয়েও থাকে আবার লক্ষণার সঙ্গেও তাহাকে একাত্মক 
বলিয়া বল! যায় না, কারণ অন্য জায়গায় তাহা৷ বাচকত্বকে আশয় 
করিয়। থাকে । শুধু উভয়ের ধশ্মকে এ্রহণ করে বলিয়াই যে ইহা কোন 
একটির সঙ্গে একাত্মক হয় না তাহ। নহে, যেহেতু বাচকা দিলক্ষণশৃন্ 
শব্দের ধম্মের ঘারাও ব্যপ্জকত্বের প্রকাশ হয়। তদনুসারেই সংসীতের 
ধ্বনসমূহেরও রসাদিবিবয়ে -ব্যঙঞ্জকত্ব আছে । তাহাদের মধ্যে বাচকত্ত 
বালক্ষণা একটুও দেখা যায় না। শব্দ ছাড়া অন্যত্রও ব্যঞ্জকহ দেখা 

যার বলিয়। ইহার বাচকন্ব প্রভৃতি শব্দমূলক বৈশিষ্ট্য আছে এইরূপ 
বলা সঙ্গত হহবে না। শব্দের যে সকল প্রকার আছে তন্মধ্যে বাচকত্ব, 

লক্ষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রকার হইতে ব্যঞ্ুকত্ব বিভিন্ন; ততসন্বেও 

ও গৌণীবৃত্তির মধ্যে স্বরূপ বা আকার সন্বন্বীয় পার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়া বিষয়- 
ভেদের কথাও বলিতেছেন-_বিষয়ভেদোহপীতি । বস্তমাত্র গৌণীবৃত্তিরও 

বিষয় হইয়। থাকে 7 এই অভিপ্রায়ে তাহার বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন -_বাঙ্গা- 

রূপাবচ্ছিন্নমিতি। যাহা! ব্যঞ্তনার বিষয় তাহা গৌণীবৃত্তির বিষয় নহে । তাহার 
অন্য বিষয়ভেদও ষোজনীয় । সেই বিষয়ে প্রথম প্রকারের কথা ক্লিতেছেন-__ 

তত্রেতি। ন চশক্যত ইতি । কারণ লক্ষণার সামগ্রী সেইখানে থাকে না৷, 
ইহা পুর্বেই বল! হইয়াছে । তখৈবেতি । সেইখানে গোঁণীবৃত্তির স্বীক্কৃতি 
হয় না। বস্তর পুর্বে যে বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়। 
বলিতেছেন- চারুত্বপ্রতীতয় ইতি। ন সর্বমিতি। কিঞিৎ হয়, যেমন 
“নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ* ইত্যাদিতে (পৃঃ ৯১)। যেহেতু বলাই হইয়াছে, 
“কন্যচিত্ধবনিভেদন্ত স! তু শ্যাহুপলক্ষণম্” (১/১৬)। প্রসিদ্ধিবশত;ঃ-_লাবপ্যা্দি 
শব্বসমূহ ; অন্থরোধ অর্থাৎ ছন্দের ও প্রয়োগের অন্রোধ, যেষন “বদতি”- 

বিসিনীপতর শয়নম্।” (পৃঃ ৭৪) ইত্যাদিতে | প্রথম উদ্দ্যোতে “বঢ়াঃ ষে 

বিষয়েহস্তজ” (১1১৬ )-এই প্রসঙ্গে । ন সর্বম্-যেমন আনরা ব্যাখা 
.স্করিয়াছি সেইরূপই। স্পষ্ট করিয়া! বলিতেছেন--য্ঘপি চেতি | গুণবৃক্তেঃ- 
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যদি ব্যঞ্জকত্বকে এই সকল শব্দ-প্রকারের অন্তভূ্ত বলিয়া কল্পনা কর! 
হয় তাহ। হইলে তাহাকে শব্দের বৈশিষ্ট্য বলিয়াই কেন পরিকল্পন! করা 
হয়না? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে-_-শব্দের ব্যবহারে তিনটি 

প্রভেদ আছে, বাচকত্ব, গৌণীবৃত্তি এবং ব্যঞ্জকত্ব। তম্মধ্যে ব্যঞ্জকত্ব- 
ঘটিত ব্যবহারে যখন ব্যগ্কত্ব প্রাধান্য লাভ করে তাহার নাম হয় ধ্বনি, 

তাহার অবিবক্ষিতবাচ্য এবং বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য এই ছুই প্রকারের 
প্রভেদ আছে গ্রন্থের প্রথম অংশেই সবিস্তারে তাহার নির্ণয় কর! 

হইয়াছে । 

অপর কেহ বলিতে পারেন--আচ্ছা, বিবক্ষিতান্থপরবাচ্য ধ্বনিতে 

গৌণীবৃত্তি নাই, এই মত যুক্তিসঞ্গতই । যেহেতু যেখানে অন্য অর্থের 
প্রতীতির পুর্ক্বে বাচ্য ও বাচকসম্পকিত জ্ঞান থাকে সেইখানে কেমন 

করিয়া গৌণীবৃন্তির প্রয়োগ হইবে ? কিন্তু যেখানে কোন নিমিত্তকে 
উপলক্ষ্য করিয়। গৌণীবৃত্তিতে শব্ধ তাহার নিজের অর্থকে একেবারে 

পঞ্ম্যস্ত। গোৌণীবুত্তির সমাশ্রয়ত্বের দ্বারা বাচকত্ব হইতে, বাচকত্বের সমাশ্রয়- 
ত্বর দ্বারা গৌণীবৃত্তি হইতে-_এইক্প ক্রমান্বয়ে । এই উভয় হইতেই ব্যঞ্তকত্ব 
ভিন্ন, ইহ! এখন প্রতিপাদন করিতেছেন--বাঁচকত্বেতি । “চ”শব অবধারণ 

বুঝাইতেছে ; ইহার ক্রমভঙ্গ করিয়া! লইতে হইবে ; “অপি'-শব্দেরও তাই । 
 বাচকত্ব গুণবুত্তিবিলক্ষণস্ত চ তশ্ত তদুতয়াশ্রয়ত্বে ব্যবস্থানমপি- এইরূপ পাঠ 

হইবে ।) কেবল পুর্ববোক্ত ক্রিয়াকলাপই ফে ( এখানে প্রযোজ্য ) তাহা নহে; 

বাঞ্তকত্ব মুখ্য বাচকত্ব এবং উপচারসপ্তাত গোৌণীবৃত্তি এই উভম্নকেই আশ্রক্ 
করিয়া অবস্থান করে $ এই হেতুর জন্যও ইহ1 বাচকত্ব ও গৌণীবৃত্তি হইতে 

বভিন্ন। এই ব্যাপ্তির সাহায্যে এই বৈলক্ষণ্য প্রমাণিত হয়। স্থতরাং এই 

তাৎপধ্য পাওয়! গেল--সেই উভয় ব্যাপারকে আশ্রয় করে বলিয়া ইহা থে 
কোন একটি হইতে বিভিন্ন। ইহাই ভাগ করিয়া বলিতেছেন--ব্যঞ্রজত্বং 

হীতি। প্রথমতরমিতি। প্রথম উদ্দ্যোতে “স চ” ইত্যাদি (পৃঃ ৭০) গ্রন্থ 

রচনার স্বারা। অন্ত হেতুরও সুচনা করিতেছেন__ন চেতি। বাচকত্ব, 
গৌণত্ব এই উভয় বৃত্তাস্ত হইতে বিভিন্ন বলিয়া, এই হেতু সুচিত হইল। 
ঝাভাই প্রকাশ, করিতেছেন__ 
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আচ্ছন্ন "ক্রিয়া অন্য বিষয়ে আরোপিত হয়, যেমন দবালকটি আগ্সি 
তাথব যেখানে শন্দ আংশিকভাবে মিজের অর্থকে পরিত্যাগ না করিয়। 
তাহার সঙ্থন্ধের 'ঘ্বারা ভান্ত বিষয় অধিকাঁর করে, যেমন পগঙ্গায় 
ঘোষবসতি”, সেইখানেই গৌণীবৃত্তি নাই এমন কথা ধলা যাফ না। 
প্রভাত, সেইরূপ ক্ষেত্রে অবিবক্ষিতবাচ্যত্ব উৎপন্ন হয়। এই জদ্যাই 

বিবক্ষ তাগপরবাচ্যধবনিতে দেখ। যাঁয় যে বাচ্য ও বাচক উভয়েরই নিজ, 
নিজ ম্বরূপের প্রতীতি হয় এবং অন্ট অর্থও বোঝান তয়; তা 
সেইখানে ব্যগুকহ্ের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। ব্যঞ্জক তাহাকে 
বলে যাহা নিজের রূপকে প্রকাশিত করিয়াই পরের প্রকাশক হয়। 
সেইরূপ বিষয়ে বাচকত্বেরই ব্যঞ্জকত্ব হয় বলিয়া তথায় গৌণীবৃত্তির 
ব্যবহার কখনই করা যাইতে পারে না। কিন্তু অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি 
কেমন করিয়া গৌণীবৃত্তি হইতে পৃথক হইবে? যেহেতু তাহার 
যে ছুই প্রকার ভেদ আছে তাহাতে গৌনণীবৃত্তির দুইটি প্রভেদের 
রূপ অবপ্ঠই দেখা যায়। উত্তরে বলা যায়_-ইহাও দোষের নহে, 

_তখাহি ইত্যাদির দ্বারা। তেধামিতি। সঙ্গীতাদির শব্সমূহের। অন্য হেতুও 
স্থচিত করিতেছেন-__শব্দাদন্যত্রেতি। বাঁচকত্ব ও গৌণত্ব হইতে ব্যগুকত্ব বিভিন্ন; 

ইহা শব্দ হইতে অন্য জায়গায় ও থাকে ; স্তরাং ইহা অন্তমানসাধা প্রমেক়ের 
স্ভায়__এই হেতু স্থচিত হইল। আপত্তি হইতে পারে যে অবাচক শবেরও 

চেষ্টাদিতে যে ব্যগ্তকত তাহা বাচকত্ব হইতে বিভিন্ন হদ্ব ত হন্টক; কিন্ত যে 

ব্াঞ্চকত্ব বাচকে আছে তাহা বাঁচকত্ব হইতে অপৃথকৃই হইবে । এই আপনি 
আশঙ্ক। করিয়া বলিতেছেন-_-মদীতি। “আদি"-পদের দ্বারা গৌণ অর্থ গৃহীত 
হইয়াছে । শব্দশ্টৈবেতি । ব্যঞ্জকত্ব ও বাচকত্ব-_ইহ্ারা যদ্দি এক পর্যায়কুক্ত 
বলিদ্ন। কল্পিত হয় তাহ! হইলে ব্যঞ্তকত্ব ও শব্ধ ইহারা এক পর্যায়ন্ুক্ত কেন 
হইবে না, কারণ ইচ্ছার তো বাধা নাই'। ব্যঞ্চকত্তবের স্বরূপ পৃথক করিয়া 
দেখান হইম্বাছে। তবে তাহা! কেমন করিয়া বিবয়ান্তরে অর্থাৎ বাচককে 

বাতিক্রান্ত ভ্ইম্বা পড়িবে? এইভাবে দেখিলে অনুমান করা সম্তব হইবে 

খে পর্ধতন্থ বহ্ছি অমিসডূত নছে। যে বিভাগ এখন প্রতিপাদিত হইল" 
তাঁহাক,. উপনংহার- 'করিতেছেন--তদেবমিতি। শ্র্যবহার+ বলার জন্য 
সা এ 
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যেহেতু অবিবক্ষিতবাচ্যধবনি . গৌণীবৃত্তির মার্গ আশ্রয় রলুরিলেও, 
তাহার ও উহার রূপ একেবারে এক নহেঃ কারণ যেখানে ব্যঞ্জকতব, 

মোটেই নাই সেইখানে গোৌণীবৃত্তি আছে এইবনপ প্রয়োগও, 
দেখ] যায়। যেব্যঙ্গ্য অর্থকে চারুত্বের হেতু বলিয়া! বলা হইয়াছে 

তাহাকে বাদ দিয়া ব্যঞ্জকত্ব অবস্থান করে না। কিন্তু গৌণীধুত্তি . 
অভিন্নরূপে ছইভাবে উপচারিত হইতে পারে-_হয় বাচ্যধর্্মকে আশ্রয় 

করিয়া অথবা শুধু ব্যঙ্জনার প্রয়োজনকে অবলম্বন করিয়া । একটি বস্ত 
অপর কোন বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইতে পারে, যেমন 

তীক্ষতারূপ প্রয়োজন বুঝাইবার জন্ত বলিতে পার! যায় *বালকটি 

অগ্নি” অথবা আহ্লাদকতব বুঝাইবার জন্য বলা যাইতে পারে, ইহার 

সুখই চন্দ্র, অথবা যেমন “পরিয়ে জনে নাস্তি পুনরুত্তম্” ইত্যাপিতে 

(পৃঃ ৭৫)। আবার লক্ষণারূপ যে গৌনণীবৃত্তি আছে তাহাও লক্ষণীয় 

সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে । সেইখানে চারুত্বশালী ব্যঙ্গ্য 

অর্থের প্রতীতি ছাড়াই লক্ষণ! অবশ্যই সম্ভব হয়ঃ যেমন_-মঞ্চগুলি 
৯ পাপ পা সপ শপ পি জল আপ জাতক পাপ পাপা শি শাশিপিপীকি পিস পাশাপাশি পপ শপ 

“গঙ্গায় ঘোষবপতি”র পরিবর্তে “সমুদ্রে ঘোষবসতিগ্র প্রয়োগের নিরাকরণ 

করা হইয়াছে, যেহেতু 'সনুদ্র-পদের সেইরূপ অভিধাশক্তি নাই। 

আপত্তি হইতে পারে বাচকত্বরূপ উপজীবক বা অবলস্বন এবং তৎলন্লিধিতে 

স্থিত তদ্াশ্রিত ( অনুজীবক. ) গৌণীবৃত্তি--এই যে হেতুদ্বয় কগিত হইস্সাছে 

তাহা অবিবক্ষিতবাচ্যে সিদ্ধ হয় না, কারণ তাহা লক্ষণা হইতে 

অভিন্নদেহ । এইজন্য বলিতে আরম্ভ করিতেছেন--অস্টো ব্রয়াদিতি। 

যদিও বাঞ্কত্ব উভয় আশ্রয়ে বিরাজ করে বলিয়া নিণীত হইয়াছে, 

তথাপি ধিনি মনে করেন যে অবিবক্ষিতবাঢ্য ধ্বনি ও গৌনীবৃত্তির 

বৈষম্য ছুর্নিকপ্য তাহার আশঙ্ক। নিবারণের জন্য বলিতে উপক্রম 

করিতেছেন। অতএব. বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য নামক প্রথম গুভেদ স্বীকার 

করিয়া অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিরূপ খ্রিতীয় প্রভেদের প্রতিষেধ করিতেছেন, 

বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যস্ক ইত্যাদির স্বারা দেখাইতেছেন যে পরে যাহা ত্বাকার 
করেন তাহাই নিজেও স্বীকার করিতেছেন। যে যে. হেতুবশতঃ গৌণীত্ৃতি" 

ব্যবহ্থার হইচে' পারে না! তাহা দেখাইবার 'জন্ত গৌণীবৃতির লমত্ত কৃতা 
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চীৎকার করিতেছে ইত্যাদিতে । যেখানে লক্ষণ চারুত্বশালী ব্যঙ্গ্য 
অর্থের প্রতীতির হেতু -হয় বাচকত্বের ন্যায় সেইখানেও ব্যপ্তকত্ের 
অনুপ্রবেশের দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়। যেখানে অসন্তাব্য অর্থ বুঝাইতে 
গৌণীবৃত্তির প্রয়োগ হয় যেমন “ন্থুবর্ণপুষ্পাং পুথিবীম্ত (পৃঃ ৭০) 

ইত্যাদিতে, সেইখানেও চারুত্বশালা ব্যঙ্গ্যের প্রত্তীতিই প্রযোজক ॥ 

তখাবিধ বিষয়েও গৌণীবৃত্তি থাকা সত্বেও ধবনির ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত। 
সুতরাং অধিবক্ষিতবাচ্যধবনির ছুই প্রভেদেই যে গৌণীবৃত্তি আছে সেই- 
খানে ব্যঞ্জকত্বের বৈশিষ্ট্য নাই। ইহারা অভিন্নরূপ নহে, কারণ সম্দয় 

হৃদয়ের আহলাদকারী গ্রতীয়মানের গ্রতীতি ব্যগ্ুকত্বের হেতু, অথচ 
অন্ত বিষয়ে এমন গৌণীবৃত্তির প্রয়োগও দেখা যায় যাহ চারুত্ব প্রতীতির 

হেতু নহে। এই সকল কথা পুবেব সৃচিত হইলেও স্টতর গ্রতীতির জন্য 
পুনরায় কথিত হইল। অপিচ, শব্দ ও অথের ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত যে ধর্ম 

তাহা যে প্রসিদ্ধ বাচক সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া! অবস্থিত আছে--ইহ। 

কাহারও সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। শন্দ ও অর্থের বাচ্যবাচক- 

দেখাইতেছেন-__ন হীতি। গুণবুত্তি-গুণতা বা অপ্রধানতার যে ব্যাপার 

(বৃত্তি) তাহা গুণবৃত্তি। অপিচ গুণেন-_পাদৃশ্যাদি নিমিত্তের অর্থাস্তর 

বিষয়েও যে শব্দের বুভ্তি বা সমানাধিকরণে ব্যবহার তাহ? গুণবুত্তিঃ ইহ। 
দেখাইতেছেন। যদ! ব] স্বার্থমিতি-_ লক্ষণ দেখাইতেছেন। 

অধিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনিতে যে ছুই প্রকার আছে এই প্রভেদদ্ধয়ের 

দ্বারা তাহারই স্চনা! করিতেছেন। সেইজন্য “অত্যন্ততিরস্কতস্বা্থ, এবং 
“বিষয়াস্তরমাক্রামতি” ( অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ) এই শবের দ্বারাও সেই ছুই 

'প্রভেদই দেখাইতেছেন-_স্ববূপমিতি । প্রদীপাদি ব্যপ্তক বলিয়া কথিত হয়। 
প্রতীতির উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়াদি করণম্বরূপ; তাই তাহাদের ব্যপ্নকত্ব নাই। 
পুর্ববপক্ষী এইভাবে ব্যগ্রকত্ব স্বীকার করিয়া তাহার প্রতিষেধ করিতেছেন-_ 
_অবিবক্ষিতেতি। 'তু'-শব্ পুর্বপ্রভেদ হইতে বৈশিষ্ট্যের হ্যোতনা 
করিতেছে । অবিবক্ষিতবাচা ধ্বনির যে ছুই প্রভেদ আছে তন্মধ্যে গৌণাম্মুক 
ও লাক্ষণিকাত্থর্ ছুই প্রকার লক্ষিত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। পুর্ববপক্গীর এই 
মত পরিহ্থাত্ করিতৈছেন--অর্মমপীতি £ গুণবৃতিষাগীত্রয়ঃ গৌণীবৃত্তির ষে 
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ভাবাখ্য যে প্রসিদ্ধসম্বন্ধ আছে তাহাকে উপজীব্য ক।ররীই অন্য 

কারণকলার সঙ্গে সন্বন্ধ স্বীকার করিয়া ব্যঞীকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার 

প্রবর্তিত হয়। এই সম্বন্ধ পাধিক অথাশ কোন নিদ্দিষ্ট সন্ধেতের 

ছারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়াও ইহা ব্যঞ্জকত্বরূপ বৈচিত্র্যযুক্ত হয়। এই জগ্চই 

বাঁচকত্ব হইতে ইহার পার্থক্য । বাচকত্ব হইতেছে গব্দের বৈশিষ্ট্যের 

নৈসগিক, অবিচল, নিয়ত আত্মা ; বাচ্যবাচকরূপ সম্বদ্ধের প্রথম ব্যুৎ 

পত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা শব্দের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্ভাবে জড়িত 

হইয়া থাকে, এইরূপ গ্রস্দ্ধি আছে। কিন্ত ব্যঞ্রনাব্যাপার শব্দের 

ব্যতিক্রমহীন নিয়ত বৈশিষ্ট্য নহে যেহেতু ইহা ওপাধিক, 

_ অ-নৈসগিক এবং বৈচিত্রাময়। প্রকরণাদির সঙ্গে অবিচ্ছেগ্তভাবে যুক্ত 

হইলেই তাহার প্রতীতি হয়, নচেৎ তাহার প্রতীতি হয় না। প্রশ্ন 

হইতে পারে, যাহা অব্যভিচারী, অবিচল নহে তাহার ম্বরূপের পরাক্ষা 
এ শিীিসপসী্পি পাই শশী আশ শপ 

সা স্পা শি স.. ল্ পি স্পা সপ শর ০ সপ শি ০৮ জাজ 

প্রভেদন্বয় (মার্গ) তাহা যাহার আশ্রয়; নিমিত্ততার জন্য ইহা ব্যঞ্নার 

পুর্বকক্ষ্যায় নিবিষ্ট হয়। ইহাও পুর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে । ইহাদের রূপের 

যে কয নাই তাহার হেতু বলিতেছেন_-গুণবৃত্তিরিতি। গৌণ ও লাক্ষণিক 

এই উভয়রূপী হইলেও । আপত্তি হইতে পারে ষে গৌণীবুত্তি কেমন করিয়া 

ব্যগ্তকত্ব শৃন্ত হইতে পারে, কারণ পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে_-“যেখানে শবের মুখ্য 

বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৌণীবৃত্তির দ্বারা অর্থ বোঝান হয় সেইখানে যে ফল 

বা প্রয়োজন উদ্দেশ করিয়া শব্দ প্রবস্তিত হয় তাহাতে শব্দের গতি বাধিত 

হয় না।৮ (১1১৭) উপচার প্রয়োজনশূন্য হইতেই পারে না এবং ব্যঞ্জনা- 

ব্যাপার প্রয়োজনাংশে নিবিষ্ট থাকে ইহা তো আপনারাই স্বীকার 

করিয়াছেন। এই আশঙ্কা করিয়া দেখাইভেছেন যে গৌণীবৃত্তি স্থলেও 

প্রতীতি ব্যঞ্রকত্ে বিশ্রান্তি লাভ করে না; তাই বলিতেছেন-ব্যঞ্জকত্বং 

চেতি। বাচ্যধর্দেতি। বাচ্যবিষয়ক যে ধর্ম অর্থাৎ অভিধাব্যাপা 

তাহার আশ্রয়ে অর্থাৎ তাহার পরিপোষণের জন্য অতার্থাপন্তিছে, 

(+স্ব'লকায় দেবদত দিনে ভোজন করেনা) 'ষে অন্য “অর্থ (কা 

 ভোজনাদি.) কল্পিত হয় তাহা। যেমন বাচ্য বা. অভিধেয় রথের (স্থুলকা 

ইত্যাদির ) মধ্যে পরাহলিত হয়.সেইয়প। সেইখালে গৌগ আর্থের উদার 
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করিয়া লাভ কি? উত্তরে বলা যাতে পারে, ইহাতে দৌধ নাই, যেহেতু 
শব্দের আত্মার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচার করিলে ইহাকে অনিয়ত 
বলিয়া! মনে হুইবেঃ কিন্তু ইহার নিজের ব্যঞ্তকতবলক্ষণযুক্ত বিধয়ে ইহা 
সেইরূপ, নহে। এই ব্যঞ্জকত্ববিষয়ে অন্তুমান-প্রমাণ-বিষয়ক হেতুর 
(লিঙ্গের ) ব্যবহারের অন্ুরূপ ব্যবহার দেখা যায়) যে আশ্রয় বাঁ. 
আধারে হ্েতু থাকে তাহার সঙ্গে হেতুর যে সম্পর্ক ভাহা নিয়ত ও 
নিশ্চিত নহে, কারণ ইচ্ছান্ুসারে তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে 
পারে বা! পারে না; কিন্তু নিজের বিষয়ে অর্থাত আশ্রয়ে বা পক্ষে 
তাহার অন্ষিত্ব, সমজ্াতীয় বজ্তে অস্তিত্ব এবং বিপক্ষগজাতীয় বস্তুতে 
তাহার অনভ্িত্বের বোধ হইলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। 

ব্যঞ্রকত্বের স্বরূপ যেভাবে দেখান হইল তাহাও এইরূপ । শব্ের 

আত্মার সঙ্গে ইহার যে সম্পর্ক তাহা অবিচল নহে বলিয়া তাহ! 

দিতেছেন__ষথেতি। দ্বিতীয় প্রকারও ব্যপ্তকত্বশূন্য ইহা দেখাইবার উপক্রম 
করিতেছেন-যাপীতি। চারুত্বই বিশ্রান্তিস্ান; তাহার অভাবে সেই 
ব্ঞুকত্ব ব্যাপার উন্নীলিতই হয় না। কারণ প্রতীতি সেইখানে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া বাচ্য অর্থেই বিশ্রাস্তি লাভ করে, .ষেন কোন একটি সামান্গ লোক 

ক্ষণকালের জন্য স্বর্গীয় ন্ভিব দেখিয়] পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে । প্রশ্ন 

হইতে পারে, যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থে বিশ্রাস্তি হয় সেখানে কি কর্তব্য? এই 
আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন- যত্রত্বিতি। সেইখানেই অপর ব্যঞ্জন! ব্যাপার 

পরিস্ক,ট হইয়াই আছ্বে। পরের অঙ্গীকৃত দৃষ্টাস্তই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন 
--বাচকত্ববদ্িতি। প্রথম ধ্বনিগ্রকার ( বিবক্ষিতন্তপরবাচ্য ধ্বনি) 

অস্বীকার না করিয়া তুমিই বাচকত্ের মধ্যে ব্গ্ননা ব্যাপার মানিয়া লইয়াছ। 
অপিচ মুখ্য অন্যবন্ত সম্ভব হইলে সেই মুখ্য অন্যবস্ত সম্ভব হষই্য়াই আরোপিত 

হয়, ইহাদের বিষয়তে্দ হইতেই এককে অপরে আরোপ করা হত; ইহ 
উপচারের প্রাপন্বর্ূপ। স্বর্ণ পুষ্প তো মূলতঃ অসম্ভব; - সুতরাং সেইখানে 
চয়নের 'আরোপ কেমন করিয়া হইবে? “স্থবর্ণপুষ্পা পুথিবী*__ এইরূপ 
আরোপ অবশ্ঠই হইতে পারে। সুতরাং এখানে ব্যঞ্চনা ব্যাপারই প্রধান 
হইদ্বাছে, আন্োঁপমূলক গৌনিবৃতির ব্যবহার নহে ব্যাঙ্ঈনা ব্যাপারের 
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বাচকত্বের প্রকারবিশেক এইরূপ কল্পনা কর! যায় না। যদি তাহা 

বাচককের প্রকারবিশেষই হয় তাহা হইলে বাচ্য যেমন শকের আত্মার 

সহিত অবিচলভাবে সর্ধদ! স যুক্ত থাকে ব্যগুকত্েরও সেইরূপ হইবে । 

যে বাকাবিদ্ মীমাংসক শন্দসমূতে শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ কল্পনা করেন, 

যিনি লৌকিক এবং অপৌরুষেয় বেদ বাক্যে মধ্যে পার্থক্য দেখিতে 
পান তাহাকেও তথাবিধ ব্যপ্রকতবলক্ষণযুক্ত অনৈসগিক ওঁপাধিক ধন্মকে 

অবশ্থাই মানিতে হইবে । যদি মীমাংসক ব্যঞ্জন অদ্বীকার কবেন তাহা 

হইলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও অপৌরুষেয় বেদবাঁক্য ও 
লৌকিক বাক্যের অর্থ প্রতিপাদ্নের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আর 
যদি ব্যঞ্গনাকে স্বীকার করিয়। লওয়া যাঁয় তাহা হইলে লৌকিক বাক্য 
সম্পর্কে এই বলা যায় যে সেইখানে শব্দসমূহ বাচ্যবাচকভাব পরিত্যাগ 

না কবিলেও তানাদের মধ্যে প্ররুষের ইচ্ছার বিধান আন্ুুসার্রে অন্য 

অনিত্য ওপাধিক ব্যাপার সমারোপিত হয় বলিয়া তাহাদের অর্থ 

মিথ্যাও হইতে পারে । ইহা দেখা যায় যে যদিও বন্তুসমূহ নিজেদের 
শে সা এ স্পম্কস্প শক শা সস এ সস সর সপ্ত 

অন্থরোধেই আরোপ ব্যবহার আসিয়াছে । তাই বলিতেছেন--অসন্তাবনেতি । 

প্রযোজকেতি । গৌণীবৃত্তির প্রয়োজনাংশ ব্যঙ্গ্যই এবং তাহাই প্রতীতির 
বিশ্রাস্তিস্থল। আরোপিত বস্ত অসম্ভব হইলেও তাহাব মধ্যে প্রতীতিব 

বিশ্রান্তি আশঙ্কনীয়ও হয় না । সত্যামগীতি | ব্যঞ্জনা ব্যাপাবেব সম্পাদনের 
জন্য ক্ষণকালেব জন্য অবলগ্বিত গৌনীবৃত্তিতে ৷ তম্বাদিতি। ব্যঞ্চকত্বলক্ষণযুক্ত 
ষে বৈশিষ্ট্য তাহার দ্বারা অবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহার মধ্যে সেই বিশেষ বা তেদ 
নাই তাহার , অর্থাৎ ব্যঞ্তকত্ব তাহার বৈশিষ্ত্য নয। অথবা ব্যপ্তকত্বলক্ষণ- 
যুক্ত ব্যাপার বিশেষের দ্বারা অবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার দ্বারা ধিকৃত হইযাছে 
স্বভাব যাহার অথব। ব্যঞ্রকত্ববিশেষ যেখানে চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত। তদেকেতি। 
ব্যপ্ুকত্ব লক্ষণের সঙ্গে যাহার রূপের এক্য থাকে ; গৌণীবৃত্তি সেইরূপ হয় না। 
বাঞ্জকত্ব চারুত্বপ্রতীতির হেতু ঝুলিয়া গৌনীবৃব্তি হইতে পৃথকৃ॥ তাই 
'অব্বিক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে ব্যঞ্নকত্ব বিবক্ষিতবাচ্যস্থিত ব্যঞ্গকন্থের স্ভায়। 

গৌনীবৃত্তির মধ্যে চাক্ষত্বপ্রতীতির হেতু নাই, ইহাই দেখাইতেছেন-.-বিষয়ান্তর 
ইতি। “বালরটি অগ্রি” ইত্যাদি দুষ্টাম্তে। প্রাগিতি- প্রথম উদ্দেযোতে | 



তৃতীয় উদ্দ্যোত ৃ ৯৫. 

ব্বভাব পরিবর্তন করে নাই তথাপি অন্য কারণকলাপের প্রভাবে 
অন্ত ওপাধিক ব্যাপার সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহারা ম্বভাববিরুদ্ধ কাজ 

করিয়া থাকে । .তাই চন্দ্র প্রভৃতি সকল জীবলে!কের তাপশাস্তিদায়ক 

শীতলতা বহন করে? কিন্তু যাহাদের মন প্রিয়ার বিরহাগ্রিতে দগ্ধ 
হইতেছে তাহারা ইহার্দিগকে দেখিলে যে সম্তাপ আনয়ন করে তাহা 
প্রসিদ্ধই। মুতরাং শব ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও যে মীমাংসক 

লৌকিক বাক্যের অর্থের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে চাছেন তিনিও 

বলিবেন যে তাহাতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যাহা! বাচ্যবাচকের 

অতিরিক্ত এবং যাহা ওপাধিক অর্থাৎ যাহ! নৈসগিক নহে। তাহা 

ব্যঞ্জকত্বব্যতিরেকে আর কিছু নহে। ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রকাশনই ব্যঞ্রকত্ব। 

লৌকিক বাক্যসমূহ প্রধানত; লোকের অভিপ্রায়ই প্রকাশ করে। 
পুরুষের এই অভিপ্রায় ব্যঙ্গযই, বাচ্য নহে, কারণ তাহার সহিত শব্দের 

যে ব্যপ্নকত্বের স্বভাব অনিয়ত বাচ্যবাচক হইতে তাহা কেন না ভিন্নস্বভাব 
বিশিষ্ট হইবে? ইহা দেখাইতেছেন-_-অপিচেতি । ওপাধিক ইতি ।. ষে 

ব্যঞ্ককত্ব বৈচিত্র্যের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা কৃত। অতএব যে 
অভিধাব্যাপার সঙ্কেতের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত তাহা হইতে বিভিন্ন। ইহাই ক্ফুট 
করিতেছেন_-অতএবেতি । গুপাধিকত্ব দেখাইতেছেন-_প্রকরাণাঁদীতি। কিং 

তশ্টেতি। অনিয়তত্বের জন্য যথেচ্ছ কল্পনা করা যাইতে পারে; ইহার কোন 
পারমাধিক রূপ নাই। অবস্তর পরীক্ষা সম্ভব নহে। শব্াায্মেতি। সক্ষেতের 
বিষয়ে, শুধু পদম্বরূপে। আশ্রয়েঘিতি। ধূমের বহিবোধন শক্তি নিত্য 
নহে; তাহা অন্ত বিষয়েরও বোধ জন্সায় এবং বহর বোধ জন্মায় না এমনও 

দেখা যায়। এখানে ব্যাপ্যের ( ধূমের ) পক্ষে ( পর্বতে ) অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা, 

ব্যাপ্তিম্বরণেচ্ছ! প্রভৃতি বুঝাইতেছে। স্ববিষয়েতি। নিজের বিষয়ে গৃহীত 
হইলে অর্থাৎ এইব্পে সাধ্যসাধন ভাব গৃহীত হইলে পক্ষে অস্তিত্ব । সমানধর্শ- 
বিশিষ্ট বস্ততে ( স্বপক্ষে ) অস্তিত্ব এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তি অনম্তিত্ব_এই 
ভিরিপার্দিতে ব্যতিক্রঘ হয় না। টজৈমিনির মতান্পারে প্রথম ভাববিকারের 

নাম জন্ম; দ্বিতীয় ভাঁববিকারের নাম সততা এখানে উৎপত্তি (জন্ম) 
শব্ের খার! সার্মীপাবশতঃ দ্বিতীয় ভাববিকার সত্তাকে লক্ষিত করিতেছে ॥ 



ই ৪৬ ধঙালোক . 

বাচ্যবাচকভাবলঙ্দণযুক্ সম্বন্ধ নাই। আপত্তি হইতে পারে ঘে.এই 
মুক্তিতে সকল লৌকিক্বাক্যেই ধ্বনি. সংযুক্ত. হইয়া পুড়িবে, কারণ: 
এইভাবে তর্ক করিলে সকল বাক্যেরই ব্যঞ্জকত্ব থাকে। এই যুক্তি 

সত্য; বক্তার অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্ত যে ব্যঞ্জকত্ থাকে তাহা 

সকল লৌকিক বাক্যেই তুল্যভাবে অবশ্তই থাকে । তাহ কিন্তু বাচকত্ব 
খহইতে ভিন্প নহে; যেহেতু বূজ্য সেইখানে প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত 
হয় না, বাচ্য অর্থের মধ্যে লীন থাকে। যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধান 
ভাবে বিবঙ্ষিত হয় সেইখানে ব্যঞ্জকত্ব ধ্বনিব্যবহারের প্রযোজক হইয়া 
থাকে । কিন্ত যেখানে অভিপ্রায়বৈশিষ্ট্যরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ শব্দ ও অর্থের 

দ্বারাই প্রকাশিত হয় সেইখানে তাহ বাচ্যের পরে ব্যঞ্জনার দ্বারা 
প্রকাশিত হইয়া প্রাধান্ত লাভ করে। আবার ধ্বনির ব্যবহারের ক্ষেত্র 
অপরিমিত বলিয়া তাহাই ধ্বনির প্রযোজক হয় না, কারণ তাহার 
ব্যাপকত্ব নাই। তাইব্যঙ্গ্ের যেতিন প্রকারভেদ দেখান হইয়াছে 
তাহা অভিগ্রায়রূপই হউক আর অনভিপ্রায়রূপই হউক বাচ্য অর্থের 

অথবা বিপরীত লক্ষণ দ্বার! উৎপত্তি এখানে অন্ৎপত্তি বুঝাইতেছে ; অথবা 

প্রসিদ্ধির জন্য 'উৎপত্তিক" শব্ধ নিত্যশ্রেণীর । হুতরাং মীমাংসকের! শব্ধ ও 
অর্থের বোধনসামর্থ্যরূপ যে নিত্যসম্বন্ধ ইচ্ছা করেন তৎকর্তৃক। নিধিশেষত্ব- 
মিতি। সুতরাং বক্তা পুরুষের দোষ বাক্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়? কিন্ত শব্ব ও 
অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়। সেই দোষ অকিঞ্চিতকর হইবে এবং তঙ্সিমিত্ত 
পৌরুষেয় বাক্যের অপ্রামাপ্যতা সিদ্ধ হইবে না । প্রতিপত্তাই যদি সেইভাবে 

অযখার্থরূপে বাকোর অর্থগ্রহণ করেন, তবে বাক্যের কোন অপরাধ হয় না। 
স্থতরাং কেমন করিয়া তাহা অপ্রামাপ্য হয়? অপৌরুষেয় বাক্যেও 
প্রতিপত্তার . দোষের জন্ত সেইরূপ অধধার্থত1 ₹ইতে পারে। প্রশ্ন হইতে 
পারে, শব্ের ধশ্মান্তর গ্রহণ স্বীকার করিপেও কেমন করিয়া তাহ] সিদ্ধ 
হইবে ? কারণ শব নিজের অর্থবোধন লামর্থাকূপ ধশ্ম কখনও ত্যাগ করে না। 
এই. আশঙ্কা করিয়] বলিতেছেন -দৃশ্তত ইতি। প্রাধান্বেনেতি.। বলাই 
হইয়াছে__“ব্1' পুরুষের এই অভিপ্রায়, এইরূপেই প্রত্যনহন্ব। . এই অথথ 
এই প্রকারে আসিল, এইরপ প্রভায় হয় না।” স্থতরাং রক্তাপুরুবের অসিগ্লায় 
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পরে.. ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হুইলে. তাহা সবই ধ্বনির প্রযোদ্ধক 

হইতে পারে। এইরূপ ব্যঞ্জকতবৈশিষ্টাময় ধ্বনিলক্ষণ করিলে 
অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্ত কোন দোবই- হয় ন1। সুতরাং ব্যপ্তকত্ব- 

লক্ষণযুক্ত শব্দের এই সমগ্র ব্যাপার মীমাংসকদের মতের বিরোধী 

নহে, বরং ইহা ভ্াহাদের মতের অন্ুকূলই হয় এইরূপ দেখা যায়। 
যে পণ্তিতগণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত, অভ্রান্ত শব্জব্রন্মোর অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন তাহাদের মত আশ্রয় করিয়। এই ধ্বনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; 
তাহাদের সঙ্গে বিরোধ বা অবিরোধের কথা কেন চিন্তা করা হইবে ? 

যে যুক্তিবাদীরা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে কৃত্রিম বলিয়া! মনে করেন 
তাহাদের কাছে শব্দের এক অর্থ প্রকাশ করিয়া আর এক অর্থ প্রকাশ 
করিবার শক্তির মত এই ব্যঞ্জকভাব অন্কুভবসিদ্ধ এবং তাহাদের মতের 
সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই ; সথতরাং তাহাদের মত আমাদের 
খগ্ডনীয় নহে। 

শব্দের বাচকত্ববিষয়ে তাক্কিকদের সংশয় প্রবর্তিত হয় তে! হউক 
এই শন্কি কি নৈসগিক না ইহা কৃত্রিম ইত্যাদিতে সংশয় থাকিতে 

পারে। (প্রদীপাদি একটি বন্ঘ বুঝাইয়া যেমন আর একটি' 

অন্ুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়াই পৌরুষেয় বাক্যে প্রত্যক্ষত্বাদি অন্ত প্রমাণের দ্বারা 

অর্থগ্রহণ বাধিত হয়। শবঘটিত অন্বয় বাধিত হয় না। এইভাবে 
“অঙ্গুলীর অগ্রে শত করিবর” প্রভৃতি বাক্যে মিথ্যার্থতা কথিত হয়। তেন 
সহেতি। অনিয়তত্ববশতঃ নৈসগিকত্বের অভাবের ন্দন্ত | নাস্তরীয়কতয়েতি। 

“গরু আনয়ন কর”__ইহা। ক্রুত হইলে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলেও সেই অভিপ্রায় 
বিশিষ্ট অর্থই অভিপ্রেত আনয়নাদি ক্রিয়ার ষোগ)তা লাভ করে; শুধু 
অভিপ্রায়ের ঘবারাই কিছু করা হয় না; বিবক্ষিতত্বেনেতি | প্রাধান্ের হ্বারা 

ষস্ত তিতি | কাবা বাক্য হইতে নয়ন-আনয়নের উপযোগী প্রতভীতি কেহ 
চাহে না; কাবোর প্রতীতি বিশ্রান্তিকারিণী ;. তাহ! অভিপ্রায়ের মধ্যেই 

নিহিত থাজে। অভিপ্রেত বস্ততে পধ্যবসিত হুয় না। 
. এইভাবে.যদ্দি অভিপ্রায়ই ব্যঙ্গ হয় তবে পুর্বে ঘে বল! হইয়াছে যে ব্য 
জিবিধ তাহার সার্থকতা কি? এইকপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়! বলিতেছেন-_. 

: ্বত্িতি। মীমাংসকদের এই বিষয়ে সংশয় যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহা দেখাইয়া প্রমাণ 



৪৬ ধ্বন্থা লোক 

বুবায়-স-ইহা যেমন লৌকিক জগতে গ্রসিদ্ধ আছে তেমনি ) ব্যঙ্জকত্ব 

বাচকত্বের পরে উৎপন্ন হইয়া উপলব্ধির বিষয় হয় ইনাতে সংশয়ের অব- 
কাশ কোথায়? যে বিষয় অলৌকিক তৎসম্পর্কে তাফিকদের প্রচুর 
সংশয় প্রবর্তিত হয়, কিন্তু লৌকিক জগতের প্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে নহে। 

লোকের ইন্দ্রি়গোচর যে নীল, মধুরাদি তত্ব তাহাতে বিরোধিতার 

কোন অবকাশ নাই; তাক্কিকেরা সেইখানে সংশয়াচ্ছন্প হইয়াছেন 
এমন দেখা যায় না। যাহা অবিসংবাদিতরূপে নীল তাহাকে নীল 

বলিলে অপর ব্যক্তি বিরোধিতা করিয়া' বলেন না যে ইহা নীল নহে, 

ইহা গীত। (সেইরূপ বাচকশব্দ, অবাচক সঙ্গীতধ্বনিদের শব্দ এবং 

শব্দহীন প্রচেষ্টা--ইহাদের সকলেরই ব্যঞ্জকত্ব অনুভবসিদ্ধ; কে 
তাহার অপলাপ করিতে পারে ? বিদগ্ধগোষ্ঠিতে দেখা যায় ষে 
নানারূপ ব্যাপার সুন্দর অর্থ সুচনা করিতেছে, অথচ সেই 

অর্থের সঙ্গে শব্দের অভিধার কোন সম্পর্ক নাই। আরার কোন 

করিতেছেন বৈয়াকরণদেরও সংশয় থাকিতে পারে না। পরিনিশ্চিতেতি। 

পরিতঃ নিশ্চিতং অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা স্কাপিত (পরিনিশ্চিত) $ নিরপভ্রংশং-_ 

ভেদপ্রপঞ্চ দূর হইয়া যাওয়ায় অবিদ্যাসংস্কাররহিত ; শব্বাখ্য স্বপ্রকাশজ্ঞান- 
স্বরুপ ব্রহ্ম । ব্যাপকত্বের জন্ত বৃহৎ; সকল বিশেষ বিশেষ পদার্থের শক্তির 

নির্তরস্থল রলিয়! বুংহিত বা বুদ্ধিপ্রাপ্ত, বিশ্বনির্মাণশক্তিকুশলতাবশতঃ ও বৃংহিত 

বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধৈরিতি-_ধাহাদের দ্বার1। কথাটা ধ্াড়াইল এই £₹__ 

বিদ্যাদশায় ব্রহ্ম হইতে অন্য আর কিছু আছে ইহা! বৈয়াকরণেরা বলিতে ইচ্ছা! 

করেন না; সেইখানে বাচকত্ব-ব্যঞ্জরুত্বের কোন কথাই উঠিতে পারে না। 
কিন্ত অবিদ্যাদশায় ব! লৌকিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহারাও ব্যাপারাস্তরের 

অদ্থিত্ব শ্বীকার করেন। এই সঞ্জল কথা প্রথম উদ্দ্যোতে বিস্তারিত করিয়া 

নিরূপণ করিপ্লাছি। এইভাবে মীমাংসকদের ও বৈয়াকরণদের সংশয়ের 
নিরসন করিয়। দেখাইতে চাছেন ষে এই বিষয়ে প্রমাণতগ্থবিদ্ পভ 

সংশয় যুক্তিযুক্ত হইবে না । এতদুদ্দেস্তে বলিতেছেন-_কত্রিমেতি । ্ 
মাত্র স্বভাব বলিয়া শক ও অর্থের সম্বন্ধ কৃত্রিম অর্থাৎ যাহার একমাত্র ্ৎ 

অর্ভিধারুত সঙ্কেত বলিয়া! পরিকল্লিত__এইকপ ধাহাঁরা। বলেন $. নৈয়ায়িক ও. 



তৃতীয় উদ্দ্যোত ২৯৯ 

কোন রমণীয় অর্থভোতক ব্যাপার মুক্তকাদিতে প্রসিদ্ধনপে নিবদ্ধ 

হইয়াছে অথবা গন্ধের মত অবিগ্স্তবূপ গ্রহণ করিয়াছে । এই যে 
বিচিত্তরূপে প্রকাশিত ব্যাপারসমূহ-_-নিজেকে উপহাসাম্পদ না কারয়া 
কোন্ সচেতা ব্যক্তি ভাহার অন্তিহ সম্পর্কে অতি সন্দেহপ্রায়ণ 

হইবেন ? কেহ বলেন---সন্দেহ করিয়া দেখার অবসর অবশ্যই ভাছে। 

ব্যঞ্কত শব্দসমূহের অর্থবোধক শক্তি $ তাহা অন্ুমিতির সাধনরূপ 
লিক্গন্ঘরূপ । ব্যঙ্গ্যের গ্রতীতি জিঙ্গী বা সাধ্যের প্রভীতিই । ম্তরাং 

শব্দসমূহের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক সম্থন্ধ ন্লিঙ্গ এবং লিঙ্গীর সম্বন্ধই, আর কিছু 
নহে । তুমি এখনই প্রতিপাদন করিয়াছ যে বাঞ্জকন্ বক্তার অনি প্রায়ের 
অপেক্ষা রাখে এবং বক্তার অভিপ্রায় অনুমেয়ন্বরূপই । ইহা হইতে 

এই সিদ্ধান্ত অবশ্য হাহণ কারিতে হইবে যে ব্যপক ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ 
লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্পর্কের যায় । 

ইহার উত্তরে বলা হইতেছে-_যদ্দি এইরূপই হয় তাহা হইলেও 

আমাদের মতের কোন অংশ খণ্ডিত হইল? বাচকত্ব ও গৌঁণীবৃস্তির 

বৌদ্ধমতাবলম্বী প্রভৃতি । যেহেতু বলাই হইয়াছে-“ব্াথপ্রত্যয় সঙ্কেত 

নিয়স্ক্রিত বলিয়া প্রামাপ্য নহে।” তাহাদের মতে শব্দ শুধু সক্কেতিত 

বিষয়ই বলে। অর্থান্তরাণামিতি । দীপাদির। আপন হইতে পারে 

এইভাবে অনুভবের দ্বারা তো! ছুইটি চঞ্জও সিদ্ধ হইতে পারে; সেইরূপ 
সংশয়স্থল আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-_অবিরোধশ্চেতি | দ্বিতীয় জ্ঞানের 

জন্য যেখানে বিরোধ বা বাধকাত্মক প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকে ন। তজ্জন্ত 

অহ্থভবসিদ্ধ ও অব্যবহিত | .যেমন বাচকত্তের সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হইতে 
পারে না যাহা অন্ুভবসিদ্ধ তৎসম্পর্ৰে্জ' সেইরূপে সংশয় হইতে পারে না। 
আপত্তি হইতে পারে যে বাচকত্বস্পর্কে তো! ইহাদের সংশয় আছে। 
এই আপত্তি ঠিক নহে? বাচকত্বশক্তি সম্পর্কে ইহাদের সংশয় নাই $ সেই 
সেই শক্তি নৈমগিক কি কৃত্রিম ইহা লইয়াই সংশয় । তাই বলিতেছেন 

--বাচকত্খে হীতি। এইভাবে ব্যঞ্কত্ের-নৈয়গিকত প্রভৃতি ধন্দাস্থর 
সম্পর্কে সংশয় হইতে পারে) এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-- 
ব্যপ্রকত্বেত্বিতি। ভাবাস্ত্রেতি। চক্ষু প্রভৃতির যোগ্যতা অনাদি, চক্ষু 
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শব্দের আর একটি ব্যাপার আছে যাহা, ব্যঞ্কত্বলক্ষণমৃক্ত-_ আমরা 
এইমত মানিয়া লইয়াছি। : এইবপ লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাব বিচার 'হরিলেও 

তাহার কোন ক্ষতি হয় না।: সেই যে ব্যগুকত্ব' তাহা পিঙ্গত্বই হুটক্ বা 
অন্য কিছু -হয়তে। হউক্। শব্দের যে বাচকশজি, ব্যঞ্জকহথ তাহা 

হইতে বিভিন্ন অথচ ইহা! শব্দেরই ব্যাপার--এই ছুইটি জিনিষ মানিয়া 
ললইলে আমাদের মধ্যে আর বিরোধই থাকে না। যাহা বাঞীকত্ 
তাহাই লিঙ্গত্ব এবং যাহা ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি তাহাই লিঙ্গীর 

প্রতীতি--এইরূপ মত কিন্তু খাঁটি কথা নহে, যেহেতু নিজের 

মত প্রমাণ করিবার জন্য তূমিও আমাদের কথার অন্থসয়ণ করিয়া বক্তার 
অভিপ্রায়কেই ব্যঙ্গ্য বলিয়া মানিয়া লইয়া এবং সেই অভিপ্রায় 
প্রকাশন বিষয়ে শব্দের ব্যাপারকে লিঙ্গত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছ । 

সেইজ্জন্য আমাদের পুর্বে প্রচারিত মত এখন বিভাগ করিয়া 
বলিতেছচি । শ্রবণ কর--শব্দের বিষয় ছ্বিবিধ-_গ্রতিপাছ্য ও অন্বমেয় | 

অভিধা ব৷ প্রকাশ শক্তি সম্বন্ধে সংশয় হয়ত হউক। প্রদীপাদির দ্বারা 
একটি বন্ধ বুঝাইবার ব্যাপারে ব্যঞ্তকত্বের যে রূপ থাকে প্রস্তাবিত বিষয়েও 

তাহার মেই একই রূপ। যাহার রূপ নিশ্চিতভাবে একই তাহার সম্পর্কে 

সংশয়ের অবকাশ কোথায়? নীল বিষয়ে এইরূপ সংশয় হয় না ষে ইহা নীল 
নছে। ইহ! মূল প্রকৃতির বিকারজাত কি না, অথবা পরমাণুজন্য কিনা, 
ইহা বিজ্ঞানপ্বর্ূপ কিনা, 'ইহা বস্তশুন্তয কি না-_-জগতন্ত্টি বিষয়ে এই সকল 
অলৌকিক ব্যাপারেই সংশয় থাকিতে পারে। বাচকানামিতি। ধ্বনির 

উদ্ধাহরণ সমূহে । অভিধাব্যাপারের দ্বার! স্থষ্ট না হইয়া । বমণীয়মির্তি। 

গোপনীক্বতার জন্তই ইহ] সুন্দর হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা যে আম্বাদাতআক 
অনাধারণ. প্রভতীতিপ্বাভ হয় তাহাই ধ্বন্তমানতার প্রয়োজন বলিয়। -কথিত 

হয়। নিবন্ধাঃ_-প্রপিদ্ধ'| তাঁনিতি । ব্যবছারসমূহ । কোন্ সচেতা! অতি সন্দেহ 
করিবে বা আদর করিবে না অর্থাৎ কেহুই সন্দেহ করিবে না। - পরিহরণ-- 
লক্ষণ বুঝাইতে শতৃপ্রতায। আত্মন ১-( উপহাস্ক্রিয্নার ) কর্ধসুন্ড ; নিজের 

যে উপহৃলনীয়তা 'তাঁহার পরিহারের বারা উপলক্ষিত ) সেই : উপহ্থান্ব তাকে, 

পরিহার করিতে ইচ্ছুক--ইহাই ভ্ডাবার্থ। অস্তীতি। ব্যগ্দ্ষত্ের খ্বরপ 
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তগ্মধ্যে অগ্নুমানের লক্ষণই হইল বিবক্ষা। সেই বিবক্ষা ছুই প্রকারের 

হইতে পারে_ শব্দন্বরূাপের প্রকাশ. করিবার ইচ্ছা আর শব্দের বারা, 
অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা । তন্মধ্যে এ্থমটি শব্দের ব্যবহারের অঙ্গ 

নহে। তাহ। শুধু হহাহু বুঝায় যে বন্তশ সর্জীব আণী। দ্বিতীয় যে 
ইচ্ছা তন্মধ্যে শব্দ স্ববূপের অবধারণ ব্যবধানের স্থপতি করে; তাহার 

অবসান হইলে শব্দের অর্থের বোধ হয় এবং শব্দের করণরূপে ব্যবহারই 
এই শব্দসম্পকিত বোধের কারণ। এই ছুই ইচ্ছাই শব্দসমূহের অন্থু- 
মেয় বিষয়। কিন্তু প্রয়োগকর্তার অথ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছার 
বিষয়ভূত যে অথ তাহ। শব্দের প্রতিপাস্ভ ব্যাপার ; তাহাও ঘিবিধ-_ 
বাচ্ ও ব্যঙ্গ । প্রয়োগকর্তী কখনও কখনও স্ববোধক শবের 

( স্ব-শব্দের ) দ্বার! অর্থপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে আবার কখনও এমন 

কোন প্রয়োজনের অনুসারে অথপ্রকাশ করিতে চাহে যাহ। স্ববোধক 

শব্দের ছারা অভিহিত করা যায় না । শব্দসমুহের সেই দ্বিবিধ প্রতিপান্ধ 

বিষয়ের কোনটিই শব্দকে লিঙ্গরূপে ব্যবহার করিয়া নিজের প্রকৃত রূপে 

আচ্ছন্ন হু নাঃ কিন্ত তাহার কোন অতিরিক্তত্থ নাই , বরং ইহ। লিঙ-লিঙ্গী ূ 

ভাবই। ইদানীমেবেতি। মীমাংসকদের মতের আলোচনার আরম্তে। 

ষদি নাম স্তাদিতি। নিজের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্য পরমত স্বীকার 

করিবার রীতিতে তাহ। ঘানির। লইলেন পুর্ধবপক্ষীয় মত সিদ্ধ হর না, উহ। 

দেখাইতেছেন_ শব্দেতি । শব্দের ব্যাপার হইয়া বিষর ইতি শব্দব্যাপার 

বিষয়। অন্তে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন-_-শবের যে ব্যাপার তাহার বিষয় ব। 

বিশেষ । ন পুনারতি। প্রদীপ-আলোকাদিতে লিঙ্গি-লিক্ঘভাব পা থাকি 
লেও ব্যঙ্গ্যব্যঞঙ্কক ভাব আছে; লিদ্দি-লিঙ্গভাব বলিলেই ফে ব্যঙগ্যব্যপ্তকভাব 
পাওয়| যাইবে তাহা নছে। ক্ৃতরাৎ কেমন করিয়া তাহারা একাত্ম হয়? 

বিষয় ইতি | শব্দ উচ্চারিত হইলে যে প্রতিপত্তি হয় ভাহা বিষয় বলিয়। 

কথিত হয় । তাহাতে শব্ধ প্রয়োগের ইচ্ছ। এবং অর্থপ্রতিপাদনের ইচ্ডা-- 
এই-উভয়কূপ বিবক্ষাই অন্রমানের বিষয় । যেখানে অর্থপ্রতভিপাদনের ইচ্ছাই 

বিষরীভৃত হয় সেইখানে'শব্দ করণরূপে অবস্থিত থাকে ? তাহা অ্মের নহে । 

কবল সেই বিষয়ক ইচ্ছা অন্ুনিত হয়। ধেঅর্থ বুষীইতে শৃঙ্ধ করণরূপে 
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প্রকাশিত হয় না; বরং কুত্রিম-অকৃত্রিম বা অন্থ কোন সম্বন্ধকে 

আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে । শব্দের প্রতিপাদ্য” যে 

অর্থ তাহার বিবক্ষা অন্ুমেয়রূপে প্রতীত হয়, অর্থের প্রতিপান্ঠ বাচ্যত্ব 

ও -ব্যঞ্জনা সেইভাবে প্রতীত হয় না। যদি এই অর্থ লিঙ্গ-ভাবেই 

প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে ধূমাদি লিঙ্গের. দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি অন্ত 

অনুমেয় বিষয়ে যেমন সত্যমিথ্যা লইয়া বিবাদ হইতে পারে না 

এইখানেও সেইরূপ বিবাদের কোন অবকাশই থাকে না। ব্যঙ্গ্য অর্থ 
বাচ্য অর্থের সামধ্যের দ্বার আঙ্ষিপু হয় বলিয়া বাচ্য অর্থের মত ইহাও 

শব্দের সঙ্গে সম্বস্কযুক্তই। যদি আপন্তি হয় যে ইহ] সাক্ষাতভাবে 

শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না, তাহ। হইলে সলা যাইতে পারে যে সাক্ষাৎ্- 
অসাক্ষাৎভাব এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তাহার ছারা সন্বন্ধের যোজনা 

হইতেছে না। ব্যঞ্জকত্ব যে বাচ্যধাচক ভাবকে আশ্রয় করে তাহা 

পুর্বেই দেখান হইয়াছে । সুতরাং ব্যঙ্গ্যবিষয়ে বক্তার অভিপ্রায় যে 
বোঝান হয় তাহাই এখানে শব্দসমূহের লিঙ্গভাবমূলক ব্যাপার । কিন্তু 
তাহার বিবয়ীভূত যে অর্থ তাহা প্রতিপাস্থ হইয়া প্রকাশিত হয়। সেই 

পপ জর সা ৪৭ পাপন 

অবস্থিত থাকে সেইখানে পক্ষবন্ম গ্রহণরূপ লিঙ্গ নির্ণয়ের সহকারিতা 

( ইতিকর্তব্যতা ) নাই; বরং সঙ্কেতস্ফুরণার্দি বিষয়ক অন্য শক্তি আছে। 

স্থতরাৎ সেইখানে শব লিঙ্গ নহে। ইতিকর্তব্যতা বা সহুকারিতা দুই 

প্রকারের--একটির দ্বারা অভিধাব্যাপার সম্পাদিত হয়; অপরের দ্বার 

ব্যঞ্চনাব্যাপার । তাহাই বলিতেছেন--তত্র ইত্যাদির দ্বারা । কয়াচিদিতি। 
গোপন করা হইয়াছে ঘে সৌন্দরধ্যাদি তাহার লাভের প্রতি অনুসন্ধান মূলক 
চেষ্টার ঘ্বারা। শব্দার্থ ইতি। অনুমানের স্বরূপই নিশ্চিত জ্ঞান। ওপাধিকত্বেনেতি। 

বক্তার ইচ্ছা বাচ্য অর্থের বিশেষণ রূপে প্রতিভাত. হয়। প্রতিপাগ্ভন্তেতি,। 
অর্থাৎ ব্যঙ্ধ্য অর্থের। লিঙগ্গিত্ব ইতি। অন্থমেয়ত্ব হইলে। লৌকিকৈরিতি । 

ইচ্ছ] প্রভৃতি সম্পর্কে লোকের সংশয় হয় না; অর্থ সম্পর্কে সংশয় হয়ই 

বটে। আপত্তি হইবে যে ব্যঙ্গ্য অর্থ বধ্দি প্রত্িপন্নই হইল তবে অঙ্গমালরূপ 
অন্ত প্রমাণ হইতেই তার সত্যত্বনিশ্য় করা হইবে। স্থতরাং আবার 
দেখা যাইতেছে যে এই ব্যঙ্গ্য অনুমেযই । এই আপতি ঠিক' নছে। বাচোর 
মত্যত্বনিন্চঙ্গ অনুমান হইতেই. কর! হয়। 'ষেহেতু বঙা'হইয়াছে--*আপ্ব-: 
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যে অর্থ যাহার মধ্যে আংশিকভাবে অভিপ্রায় আছে এবং আংশিকভাবে 
অভিপ্রায় নাই, তাহ! যে প্রতীয়মান হয় তাহ! বাচকতের দ্বারাই প্রতীয়- 
মান হয় অথবা অন্তসম্বঙ্কের ঘারা হয়। পূর্ধেই বলা হইয়াছে যে 

বাচকত্বের দ্বারা ইহা] অম্পাদিত হইতে পারে না। যদ্দি অন্সন্থন্ধ 
স্বীকার কর! যায় তবে দেখা যে যায় তাহার মধ্যে ব্যঞকতই আছে। 

ব্যঞ্জকত্ব লিঙ্গত্বন্বরূপ নহে, কারণ আলোকাদিতৈ অন্তপ্রকার দেখ! 

যায়। সুতরাং শব্দ সমূহের যে প্রতিপা্/ বিষয় তাহা! ঠিক বাচ্যের 
মতই লিজ-লিঙ্গী ভাবে সন্বন্বযুক্ত হয় না। তাহার যে ব্যাপার 
পিঙ্গ-লিঙ্গী ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া দেখান হইয়াছে তাহা বাচ্যরূপে 
প্রতীত হয় না; বরং তাহা বক্তার ইচ্ছারূপে বাচ্য অর্থের উপাধিরূপে 
প্রতীত হয়। লৌকিক ব্যবহারে বক্তার অভিগ্রায় লইয়া কোন কলহ 
নাই ; বক্তাপ্রযুক্ত শব্দের অর্থ লইয়াই যত মতদ্ৈধ। এই অর্থ যদি 
শব্দের দ্বারা লিঙ্গীরূপে অনুমেয় হইত তাহা হইলেও কোন সংশয় 

বাক্যের সাধারণ লক্ষণ এই যে তাহাতে বিসংবাদের অবকাশ নাই; যদি 
তাহা হইতে মনে করা যায় যেবাকোর অর্থ অন্গমানের দ্বারা পাওয়া যায়, 

তাহ। ঠিক নহে ।” বাচোর প্রতীতি যে অস্কুমান হইতে পাওয়া যায় তাহ] 

দেখান হয় নাই; কিন্তু বাচ্গত অথচ তাহা হইতে 'অধিক যে সত্যত্ব তাহ। 
অশ্ুমানের বিষয় । সেইবপ ব্যঙ্গ্যেও হইবে। ইহা বলিতেছেন-_-ষথাচ 

ইত্যাদির দ্বারা । এই সকল কথা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া বলা 
হইল; ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কাব্যবিষয়ে চেতি। 

অপ্রযোজকত্বমিতি । অগ্নিষ্টোমার্দি বাক্যের ন্যায় অর্থাৎ বেদবাক্যের ম্যায় 

কাব্যবাক্য সত্যত্ব প্রতিপাদনের দ্বারা কাব্যে প্রবৃত্তি জাগরণের উদ্দেশ্টে 

প্রামাণ্যের সন্ধান করে না) কারথ তাহা গ্রীতিতেই পর্য্যবসিত হয় এবং 

সেই প্রীতিই অলৌকিক চমৎকাররূপ বুৎ্পত্তির অঙ্গ। পুর্বেই এই সকল 

কথা বিস্তারিতভাবে বল! হইয়াছে । উপহাসায়ৈবেতি । “ইনি সহ্ৃদয় ব্যক্তি 

নছেন। ক্কেখল শ্ক্ষতর্কের অবতারণার হবার] ইহার হৃদয় কর্কশ হইয়াছে; 

ইনি কাব্যজনিত প্রতীতির স্বরূপ নির্ধারণ করিতে পারেন না” এই জাতীয় 
উপহান্ততা।' 
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থাকিত না। এই সকল কথা বজাই হইয়াছে । যেমন ব্ঢা হের 

বিষয়ে অন্য গ্রমাণের বারা কৌথণগ সমাক্ "তি সম্পাদিত হইল 

তাহা সেই অন্য প্রমাণের বিবয হইলেও তাহার শববাপারযূলক 

ধিষযত্বের হানি হয় না) বাঙ্ষোও সেইবপ। কাবাবিষয়েও 
সত্যাসত্য নিরূপণ ব্যঙ্গাপ্রতীতির প্রযোজক হয় না। সেইখানে 

ব্যঙ্গ্যব্যতিরিত্ত অন্য কোন প্রমাণের পরীক্ষা করিতে গেলে 

উপহাসাম্পদ হইতে হইবে । অতএব ইহা বল! যায় নাযে লিঙ্গের 

প্রতীতিই সব্ধত্র ব্যঙ্গ্ের প্রতীতি। :' অভিপ্রায়লক্ষণযুক্ত যে 

অন্থুমেয়রূপ ব্যঙ্গ্য তন্মধ্যে শব্দসমূ্ের যে ব্যঞ্রকত্ব আছে তাহা পবনি- 
ব্যবহারের কারণ হয় না। বরং শব্লমূহের যে ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার 

তাহা যে মীমাংসক শব ও অর্থের সম্বন্ধকে নিত্য বলিয়া মনে করেন 

তিনিও স্বীকার করিবেন ; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্ত এই যুক্তিসমূহ 
বিন্যস্ত হইল । সেই বাঞ্জকত্ব যে কোথাও লিঙ্গ তবরূপে, কোথাও অন্তরূপে 

বাচক এবং অবাচক শব্দে থাকে তাহ! সকল মতাবলম্বীর পক্ষেই 

প্রশ্ন হইতে পারে-_এইবপ বিচাব করিয়। মানিয়া লইতে পারি 

ঘে যেখানে যেখানে ব্যঞ্জকত্ব থাকে সেইখানে সেইখানে অন্থমানত্ব ন। 

থাকিতে পারে, কিন্ত যেখানে যেখানে অনুমানত্ব সেইখানে সেইখানে 

বাঞ্কত্ব কেমন করিয়া আচ্ছন্ন হইবে? এই আশঙ্কা করিয়। বলিতেছেন 

_যব্বজুমেয়েতি । সেই ব্যঞ্রকত্ ধ্বনি ব্যবহারের লক্ষণ নহে, কারণ তন্মধ্যে 

অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত অন্ত কোন ব্যাপার নাই- ইহাই ভাবার্থ। অন্গমানের 

সঙ্গে তুল্যরূপে সম্পন্ন যে অভিপ্রায়বিষয়ীনৃত ব্যঞ্তকত্ব তাহা যদি ধ্বনি 
ব্যবহারের প্রযোজক নাই হয় তাহ। হইলে পুর্বে ইহার কথ। কেন বল! 
হইয়াছে? এই প্রশ্ন আশক্ষা করিয়! বপিতেছেন_-অপিত্বিতি। ইহাই 

সংক্ষেপে নিক্পপণ করিতেছেন-_তঙ্বীতি । কোন জায়গায় অঙ্ুমানের দ্বার! 
যেমন অভিপ্রায়াদিতে, কোন জাঘ্গায় প্রত্যক্ষের ছারা যেমন দীপা- 

লোকাদিতে, কোন জান্নগায় কারপত্বের দ্বার] যেমন সঙ্গীতের ধ্বনি গ্রভৃতিতে, 

কোন জায়গায় গোঁণীবৃত্তির দ্বারা যেমন দ্বিবক্ষিতবাচ্যধবনিতে--যেহেতু 
ব্যঞ্কত্ধ এইভাবে নানা জায়গায় নানা বস্তুর সঙ্গে অক্সগ্রাহক-অন্কুগ্ৃহীত 
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অনস্বীকার্য । ইহা ' দেখাইবার জন্ত আমর ঘতু আরম করিয়াছি । 
সুতরাং এইভাবে ঘিচার ধরিলে দেখা যাইবে যে শবের গৌণীবৃত্তি, 
বাচকত্ব প্রভৃতি প্রকার হইতে ইহা! অবশ্যই দিতি । সেই ব্যঙ্জকত্ 
গৌপীবৃত্তি ও বাচকত্বের অস্তুভূক্তি হইলেও যদি জোর করিয়া তাহাকে 
অভিধার পর্য্যায়ে আন! যায় তাহ। হইলেও ব্যঞ্জকতববিশেষাত্মক ধ্বনির 

যে প্রকাশন ব্যাপার তাহা সহৃদয়ের বযুৎপত্তির জন্য অথবা সন্দেহের 

নিরসনের জন্ত সম্পাদিত হইলপে অতিশয় আদরণীয় হইবে। সাধারণ 
লক্ষণ মাত্র কর! হইলে তদ্দার৷ বিশেষ বিশেষ লক্ষণের উপযোগিতার 
খণ্ডন করা হয় না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শুধু অভ্ভিত্থের 
লক্ষণ করিলেই ত্স্তর্গত সকল অভিতশালী বস্তর লক্ষণ করা হইয়া 

যায় এবং তাহাদের কথা বলিতে গেলে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকে । 

সুতরাং এইভাবে বলা যাইতৈ পারে-_ 
“কাব্যের ধবনি নামক তত্ব জানা ছিল না; তাই তাহা মনীষীদের 

সংশয়ের বিষয় ছিল; সেই ধ্বনি প্রকাশিত হইল ।” 

সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় সেইজন্য ইহাদের সকলের রূপ হইতে ইনার রূপ ষে বিভিন্ন 

আমাদের সেই মত সিদ্ধ হইল। তাই বলিতেছেন--তদেবমিতি। আপত্তি 

হইতে পারে- প্রসিদ্ধ অভিধাব্যাপাৰ ও গৌণীবুত্তির রূপসঙ্কোচ কেন করা 
হইতেছে? ইহাবা অন্ত সামগ্রীতে নিপতিত হইলে যে বিশিই রূপ পাওয়া! 

যায তাহাকেই ব্যঞ্তকত্ব বলা হউক। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া 

বপিতেছেন-_-তদন্তঃপাতিত্বেপীতি । আমর! নামকরণে নিষেধ কবি না 

বিপ্রতিপত্বিঃ-ব্যঞ্তকত্বূপ বিশেষ বস্ত নাই এইক্প বুৎপত্তি। বিগ্রতি- 
পত্তির নিরসন অর্থাৎ সংশয় ও অজ্জানের নিরসন । নহীতি। উপযোগি- 
বিশেধলক্ষণানাং--লোকষাত্রীর উপযোগী বস্তবিশেষে যে নব লক্ষণ 

তাহাদের । “উপযোগি'-পদের ছ্বারা! কাকদস্তাদির ন্যায় অনুপযোগী পদার্থের 

নিরসন করা হইল। এবং হীতি। অত্বা ভিপদার্থ লক্ষণযু্ত, ইহা! বলিলেই 
হধাগুণকশ্দ লক্ষিত হয় বলিয়া শ্রুতি, স্বৃতি, আমুর্ষেদ, ধনুর? প্রভৃতি 
লোকযাজার উপযোগী সকল ব্যাপারের আরনে বাধা হইতে পাধে--ইহাি 
তাযনার্থ1 'দংলগতিধযে হেতু--অবিদিতসতত ইতি। সুতরাং এখন অর্থাৎ, 

নল 

০০ 
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গুণীভূতবাঙ্গ্য নামে কাব্যের আর এক প্রকার দেখা মায় £ 
সেইখানে ব্যঙ্গ্য অর্থের সঙ্গে অক্দিত হইয়। বাঁচ্য অর্থের 
€সোন্দর্ধ্য প্রকর্ষ লাভ করে। ৩৪ ॥ 

রূমণীর লাবণ্যসদৃশ যে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রতিপাদন কর! হয় তাহার 
প্রাধান্য হইলে তাহা ধ্বনিপ্দবাচ্য হয় । তাহা গৌণ হইলে যেখানে 
বাচ্য অর্থের দ্বার! প্রকট হয় তাহাকে কাব্যের গুণীভূতব্যঙ্গ্য নামক 
প্রভেদ বলিয়৷ কল্পনা করা হয়। সেইখানে যে বাচ্য অর্থ আচ্ছন্ন 

হইয়াছে তাহা হইতে যদি শুধু বস্ত প্রতীয়মান হয় এবং সে ব্যঙ্গ্যবস্ত 
পুনরায় কোথাও বাচ্যরূপ বাক্যার্থের তুলনায় অপ্রধান হয় তাহা হইলে 

গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় । যেমন-- 
“এখানে এই কি অপূর্ব লাবণ্যের সিন্ধু যেখানে চন্দ্রের সহিত 

উতপলেরা সম্ভরণ করিতেছে, যেখানে হভীর কুস্ততট উচু হইয়া 

আছে, যেখানে অনন্যসাধারণ কঁদলীকাণ্ড ও মৃণাঙ্সদণ্ডও আছে ।” 

যে সকল শব্দসমূহের বাচ্য অর্থ আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই সেইরূপ 
শব হইতেও যদি ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রতীয়মান হয় এবং সেইখানে যদি বাচ্য 

অর্থের প্রাধান্থের দ্বার কাব্যের চারুত্বলাভ হয় এবং ব্যঙ্গ্য অর্থ তদপেক্ষা 

গৌণ হইয়া পড়ে তাহা হুইলেও গুণীভূতব্যক্গ্যতা হয়। যেমন__ 
8 সপ 

এইক্ষণ হইতে কাহারও বিমতি থাকিতে পারে না--ইছ। গ্রতিপাদন কবিবার 

জন্ত বল! হইয়াছে--আসীৎ। ৩৩॥ 

এইভাবে ভেদ-উপভেদ সহিত ধ্বনির যাবতীয্প আত্মগত কপ এবং ব্যঞ্নক- 

ভেদ্দ মার্গে তাহার যে ব্ূপ তাহা! প্রতিপাদন করিয়া প্রাণশ্বরূপ ষে ব্যঙ্গাব্যঞ্ক- 

ভাব--একই প্রচেষ্টার বার ইহাদিগকে শিশ্বুদ্ধিতে সরিবেশিত করিবার জন্য 
ব্যঞ্কবাদস্থান রচিত হইয়াছে । ধ্বনি সম্পর্কে যে বক্তব্য ছিল তাছ! বলা 
শেষ হইল। গৌণ হইলেও এই ব্যঙ্গ্য কবিবাক্য পবিত্রিত করে ; এই ভাবে 
ধ্বনিরই আত্মত্ব মর্থন করিবার জন্ত বলিতেছেন-- প্রকার ইতি । ব্যঙ্যের 
সন্ধে বন্বন্ধের ফলে রাচ্যের যে অলম্করণ হয়। প্রতিপাগিত ইতি । পগ্রতীয়- 
আন পুনর্নের” ইত্যাদিতে (৯9 )1 উদ্তমিতি। প্যতার্থ) শকো বা 
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(১১৩ )-এই প্রসঙ্গে বস্বব্যঙ্থ্য প্রভৃতি যে তিনগ্রকার ব্যঙ্গোব প্রতেদেখ 

কথা বল! হইয়াছে, ক্রমান্বযে ভাহাদেব গৌপতা দেখাইতেছেন--তত্রেতি। 

লাবণ্যেতি। কোন তরুণেব এই অভিলাধ-বিন্ময়গর্ভ উক্তি । এখানে “সিন্ধু 
শব্েব দ্বার। পবিপুর্ণত1, “উৎপল” শব্দেব ঘবার1 কটাক্ষচ্ডট।, “শশি'-শবের দ্বারা 

বদন, “দ্বিবদকুস্ততটী, এবের দ্বার] স্তনযুগল, 'কদলিকাগ্, শব্দেব বার] উরুঘুগল, 

'মুণীশদণ্ড' দ্বাব। বাহুদ্ব়-__এই সকল ধ্বনিত হইতেছে । “এইখানে এই সকল 

শব্দেব নিজের আর্থব সর্ধবথা অন্রপলব্ধিব জন্য «নিঃশ্ব(সান্ধ ইবাদর্শ:” ইত্যাদিতে 

(পৃঃ ৬৩) “অন্ধ” একে যে নীতি অবলম্বন কবা হইযাছে তাহাব অনুসারে 

বাচ্য অর্থ তিবস্কৃত হইযাছে। (সই অর্থ বিশেষ প্রতীষমান হইলেও “অপবৈব 
কেধং” এই উক্তিগর্ভ বাচা অণ্শ চাকত্ব আনয়ন কবে, কাবণ বাচ্যই নিঙ্জেকে 
উন্মপ্ন করিষা তে।লে বলিয়া স্থন্দব বলিয়। প্রতিভাত হঙ্স, ব্যঙ্গ্যসমূহ বাচ্যমুখ- 

“প্রক্ষিতাব জন্য নিম্ন থাকে । যে ঝুবলযাদি পদার্থ সকললোকসারভূত, 

যাহাদেব সঙ্গে সমাগম অসম্ভব তাহাব! এই নাধিকাৰপ এক অতি স্থুন্দর 

আধাবেব মধ্যে বিশ্রাম লাভ কবিয়া একভ্রিত হইয়াছে । এইজন্য ইহার! 

বিন্মযে বিভোব হইয়াছে এবং ইহাকেই পুবোভাগে বাখিষ। ব্ঙ্গ্য অর্থ বাচ্য 
অর্থের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যেব পবিপোষকতা কবিতেছে। এইকপ বাচ্য অর্থ 

উন্মগ্র হইয়! অভিলাধষাদিৰ বিভাবত্বেব জন্য সৌন্দঘয লাভ কবিম্বাছে। অতএর 

যদি9 এইটুকুমাত্র শাচ্যেব প্রাধান্য তথাপি বসধ্বনিতে বাচ্যেবই গৌণতা । 
গ্রণীভৃতব্যঙ্গযকাব্যে সর্বজ্জ এইবপ হর ইহা মনে বাখিতে হইবে । অতএব 

ধ্বনিই কাব্যের আত্মা--ইহা! বহুভাবে বলা হইয। গেল। অন্ত সদয় ব্যক্তি 
ইহছাব এইবপ ব্যাখা করেন--জলক্রীডাব জন্য অবতীর্ণ তরুণীর লাবণ্যরূপ 

তবল পদার্থেব ঘাবা স্থন্দবীকৃত নর্দীবিষম্বক এই উত্তি। সেইখানেও কথিত 

প্রকাবেই যোজনা করিতে হইবে । অথব। বল! যাইতে পারে নদীসঙ্গিহিত, 
ন্নানেব জন্য অবতীর্ণ যুবতীবিষষক এই উক্তি। সকল বকমেই এখানকার 
ব্যাপাব গুণীড়তবঙ্গের বিল্ময়মার্গ অবলম্বন কবে । উদাহৃতমিতি | ইহা প্রথম 

উদ্দেঠাতে নিকূপিত হইয়াছে । যে পদার্থ যাহাব দ্বাৰা উপরঞ্রিত হয় সেই 
পদার্থ সেই বস্তই , এই লক্ষণার জন্ত “অনুবাগ' শব অভিলাষ বিষয়ে লা বণ্যবৎ 
( ১১১) প্রহুক্ত হইয়াছে । এই অদ্িপ্রায়েই বল! হইয়াছে যে বাচ্য অর্থ 
তিরস্কৃত বা! আচ্ছ হু নাই। তশ্তৈবেতি । “আদি” শবের ছ্বাব! ভাবাদি 
আব রসাদি শব্ের খারা প্রেয় । উর্জন্ী প্রডৃতি অলঙ্ক'র উপলক্ষিত হইয়াছে। 
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িি--স্কিুনাগবতী দ্ধ” ইত্যাদিতে (পৃঃ ৫৪ )1 এই*প্রকার: 
ভেদেই যেখানে নিজের উক্তির ছারাই ব্যঙ্গ অর্থ প্রকাশিত হইয়। 
ভাহার' অপ্রাধাগ্ত হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ধেমন-.. 
গিককেতকালমনসমং, ইত্যাদি (পৃঃ ১৪৭ )। রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের 
থৈ ধান অবস্থা তাহা! রসবদ্ অলঙ্কারে দশিত হইয়াছে । সেই 
রস্বদ্ আলঙ্কারাদিতে বাক্যের যে মূল প্রৃতিপাদ্ধ অংশ তাঁহার তুলনায় 
যে ব্যঙ্গা অর্থ অপ্রধান হয় তাহা যেন বিবাহে প্রবৃত্ত ভৃত্যেজ পশ্চাতে 

রাজার অন্ুগমন। ব্যঙ্্য অলঙ্কার অপ্রধান হইলে তাহা দীপকাদির 

বিষয় হয়। সুতরাং. 

এই ষে প্রসন্ন, গম্ভীর পদবিশি৪ কাব্যনিবন্ধসযুহ যাহার! 
হু্খ আনয়ন করে তন্মধ্যেই মেঘাবী ব্যক্তি এই প্রভেট 
ঘোজনা করিবেন। ৩৫ | 

এই যে কাব্যনিবন্ধসমূহ ইহাদের স্বরূপ পরিমাপ করা না গেলেও 
গ্রকাশমান হইলে ইহারা তথাবিধ অর্থের জন্ রমণীয় হইয়' স্ুবিবেচক 

প্রশ্ন হইতে পারে অতিশয় প্রধানীভৃত রসার্দি কেমন করিয়া গৌণ হয় এবং 

গৌণ হইলে কেনই ব1 তাহার অচারুত হয় না? এই আশঙ্কা করিয়! প্রসিদ্ধ 

ষ্টাত্তের দ্বারা দেখাইতেছেন যে অ-চারুত্ব তো হয়ই না বরং সৌন্দযয, হয়-_ 
তত্র চেতি। রসবদ্ প্রভৃতি অলঙ্কার বিষয়ে। এইভাবে বস্ত্র ও রসাদির 

গৌণত। ঘেখাইয়। অলঙ্কারাত্ম! তৃতীয় প্রকারেও তাহাই হয় ইহ! দেখাইতেছেন 

--বাঙ্যালক্কারস্ঠেতি । উপমাদির। ৩৪ ॥ 

এইভাবে ভিন গ্রকারেরই গৌণতা৷ দেখাইয়া ইহা! যে বহুতর লক্ষ্য 
বন্ধতে ব্যাপ্ত হয় তাহ দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন__-তথেতি । পদগ্লি 

ধ্রসাদগুণবিশিষ্ট হইয়া) এবং ব্যঙ্য আক্ষিগ্ত করিয়া! গান্তীধ্য লাভ করে 
যাহাদের মধ্যে । স্থখাবহা। ইতি- চাক্সত্থহেতু । নেইখানে এই প্রকারই-- 
ইহাই ভাবার্থ। যিনি এই সকন গ্রকার যোষ্জন! কন্সিতে পারেন 

না তিনি মিথ্যা! সহ্ধদয়ত্বেরে ভাবনার হ্বারা লোটন মুকুলিত করিয়া 
অতিশয় .উপহৃদনীয় হঈবেন-ইহাই ভাবার্থ। লক্ষ্মী ৮” সকলজলের 
খড়িরয়হের' পার ॥ ভাহার দুহ্তা। ন্দামাতা হরি 'ষিনি সকল ৫ভাগ ও 
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ব্যক্তিদের সুখ আনয়ন করে। এই সকল কাব্যবন্ধের মধ্যেই নীড় 

ব্যঙ্গাপ্রকারও যোগ করিতে হইবে । যেমন-" 
“কন্যা লক্ষ্মী, জামাত হরি, গৃহিণী গঙ্গ। পুতদ্ধব চন্দ্র ও অনুত-* 

অহে। সমুদ্রের কি কুটুর্ব-সৌভাগ্য !” 

ব্যঙ্গ অংশ বাচ্যের অন্রসরণ করিলে এই বাচ্য-অলঙ্কারবর্গ 
প্রায়ই অতিশয় শোভা ধারণ করে_ ইহু। লক্ষ্য দৃণ্তান্তে দেখা 
যায়। ৩৬॥ 

ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অথব। ব্যঙ্গ বস্তমাত্র যথাযোগা ভাবে বাগ্যের 

অনুসরণ করিলে এই বাচ্য-অলঙ্কারবর্গ অতিশয় শোভা লাভ করে। 
ইচ্ছা! লক্ষণকাবকের। একদেশবিবর্তী রূপক সম্পর্কে দেখাইয়াছেন। 

লক্ষ্য দৃষ্টান্তে সকল অলঙ্কার পরীক্ষা! করিলে দেখা যাইবে বর্ধ্বত্রই প্রায় 
এইরূপ দেখ! যায়। এইভাবে বিচার করিলে দেখ যাইবে যে দীপক 

ও সমাসোক্তির গ্ায় অন্ত অলঙ্কারসমূহও অন্য ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অথবা 
অন্ত ব্যঙ্গ্যবস্ত্ব সংস্পর্শ লাভ করে। যেহেতু প্রথমেই বলা যাইতে 

পারে সকল অলঙ্কারের অভ্যন্তবেই অতিশয়োক্তিব সঙ্গিবেশ কবা 
যাইতে পারে এবং মহাকবির৷ তাহার সন্নিবেশ করিলে তাহ। কি না! 

অপবর্গদান কবিতে সতত উদ্ভমশীল। গৃহিণী গঙ্গা! যিনি সকল অভিলষণীয় 
বস্ধব প্রাপ্থিব উপায়স্ববপ। অশ্বত ও ম্গাঙ্ক ষাহাব পুক্র-এখানে অমুত 

বলিতে বারুণী বুঝিতে হইবে । গঙ্গান্গান, হবিচবণ আবাধনা প্রভৃতি অসংখ্য 
উপায়েব দ্বার! ষে লক্ষ্মী লাভ হয় তাাব মুখ্যফল চন্দ্রোদয় ও অমুত বস। 

ইহাতে সমুত্রের জ্রিজগতে সাবভূততা প্রভীষমান হই! “অহো৷ কুট 
মহোদধেং” বাক্যাংশেব 'অহে1"শবেব জন্য গুণীভাব অন্তভূত হয়। ৩৫1 

যেখানে অলঙ্কার নাই সেইথানেও প্রতীয়মান অর্থ অতি শক্লভাবে 
প্রতিভাত হইয়। কাবোব অন্কঃসাবরূপে তাহাকে পবিস্রিত কবে এই কথা 

বলিম্া ধেখাইতেছেন যে ইহাব দ্বারাই অলঙ্কাবও সুন্দবতর হয়-_ 
বাচ্যেতি। গুণীভৃত ব্ঙ্গাত্বমাত্ই বাচ্েব অংশত্ব। একরেশেতি। 
ঈহ্বার খায় একদেশবিবর্তী ঈ্পক দরগিত হইল। ক্ষৃতবাং অর্থ এই :__ 
“একদেখবিবন্তিযপকে --শখৎকাল বাজছংলের ছার! লরোবরেধ নৃপতিদিগকে 
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অপূর্ব শোভার -পৌষকতা করে। আতিশয্যের সংযোগ নিজের 
বিষয়ের ওঁচিত্যের অনুসারে করা হইলে কেনই বা না তাহা উৎকর্ষ 
ব্হন করিয়া অর্দনিবে ?. ভামহও অভিশয়োক্তির লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন 
«এই সবই বক্রোক্তি; ইহার দ্বারা অর্থ বিচিত্ররূপে প্রকাশিত 

হয়। ইহার বিষয়ে কবি যত করিবেন ; ইহা ব্যতিরেকে আর কি 

অলঙ্কার আছে ?” 

সেই অল্ঙ্কার বিষয়ে দেখা যায় যে অতিশয়োক্তি যে অলঙ্কারের' 

মধ্যে থার্কে কবির প্রতিভাবলে তাহা অতিশয় চারুত্বযুক্ত হয় ; অন্য 
অলঙ্কার শুধু অলঙ্কারই থাকে! সুতরাং ইহার সকল অলঙ্কারের শরীর 
গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকায় উপচারবলে মনে হয় যে ইহাই 
সব্ধালঙ্কাররূপী। এই অর্থই বুঝিতে হইবে । তাহার যে অন্ত 

অলঙ্কারের সঙ্ষে সন্মিশ্রণ বা সন্কর হয় তাহ! কদাচিৎ বাচ্যার্থের ছারা 

আবার' কদাচিৎ বাঙ্গ্যার্থের দ্বারা সম্পাদিত হয় । ব্যঙ্গ্যার্থ কদাচিৎ 
পপ শপপাশাশীপীশা শী শশী শর পপ সাপ শাালাসশীশি শি লট শী তি তিশীলশিশ শি শপ শা পি ০ সী পপি আর পাপা সপ জর আপা পা 

বীজন করিয়াছিল।” এখানে হংসসমূৃহের যে চামরত্ব দূপ প্রতীয়মান 
অর্থ তাহা 'সরোনৃপ” এই বাচ্য অর্থে গৌণত। প্রাপ্ত হইয়াছে ; 

,আলঙ্কা'রিকেরা যাহা দেখাইয়াছেন তাহাতে এইভাবে এই প্রকারই 

দরশিত হইয়াছে! “একদেশেন দণিতঃ”-_ ইহার ব্যাখ্য। অন্য কেহ কেহ কিন্ত 

বাঁচ্যবিভাগবৈচিত্র্যমীত্রের দ্বারা করিয়াছেন ; জ্ৃতরাং তাহাদের, মতে বাঙ্গা 

এখানে অন্থত্তিন্ন অর্থাৎ তাহার অর্থ অস্পষ্ট । যাহার! ব্যঙ্গ্য অন্য অলঙ্কার বা 

অন্য বস্তকে স্পর্শ করে, যাহার। নিজেদের সাতিশয় উপযোগিতার জন্য আশ্রিষ্ট 

হইয়া থাকে সেই তথাভৃত অলঙ্কারবর্গ। মহাঁকবিভিরিতি। কালিদাসাদি 

কর্তৃক। কাব্যশোভার পোষকতা করে-_ ইহা ষে বলিয়াছেন তাহার হেতু 
দ্েখাইতেছেন--কথং হীতি। হি শব হেতু বুঝাইতেছে। অতিশয়োক্তির 

সংযোগ কেন কাব্যে উৎকর্ষ আন্য়ন করিবে না অর্থাৎ কাবো এমন কোন 

প্রকারই নাই। নিজের বিষয়ে থে ওচিত্য তাহা হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া কবি 

সেই অতিশয্লোক্তি অলঙ্কার স্প্তি করেন। েমন, ভট্টেন্দুরাজের নিম্নলিখিত শ্লোক 

-.পঘে সকল বিষন্ন পুর্ধ্বে বেশ ভাল করিয়া দেখ হইয়াছে চোখ ছুইটি থাকিয়। 
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থাকিয়। যে তাহাদের প্রতি চঞ্চল হুইয়1! উঠে, ছিন্নপঞ্মের মুণ।লের নালের 

মত অঙ্গগুলি যে বিশীর্ণ হইতেছে, গণ্ডের নিবিড়তা যে ছুর্বাকাঁগুকে বিড়দ্িত 

করিতেছে--কৃষ্ণ প্রণয়ী হইলে যুবতী বম্শীদের .ণঈবূপই সুষণ রচন1 হয়।” 
এই যে শ্লেক ইহাতে কামদেহবিশিষ্ট ভগবানের «সীভ।"যাতিশয্য সম্ভাবিতই 
হয়। এই জন্তই এই আতিশধ্য । এই কাব লোকোভব শোভা প্রকাশ 

পা । অনৌচিত্য হইলে সেই শোভ। লদ্ঘই প্রাপ্ত হইত। যেমন--"তোমার 

স্তনের বিকাশ ষে এইরূপ হইবে তাহাব আলোচনা না করিয়াই বিধাত। 
আকাশকে হৃহ্তি করায় আকাশ ছোট হুইয়। গিয়াছে ।” প্রশ্ব হইতে পারে, 

পুর্ব্বে যে বল! হইয়াছে যে সকল অলঙ্কররে অতিশয়োক্তি ব্যন্গ্যব্ূপে অন্তনিহিত 

হইয়া থাকে তাহাব অর্থকি? ভাষহ বলিয়াছেন যে অতিয়োক্তি সকল 
অলঙ্কাবের একটি সাধাবণ বূপ। শব্ধ হইতে বিশেষ অর্থের গ্রতীতির পর 

সাধাবণ অর্থ পরে পুথকৃভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে কেমন, করিযি! 

সাপাবণাজ্মক অতিশয়োক্তির ব্যঙ্গযত্ব হয়? এই আশঙ্কা করিয়। বলিতেছেন 

ভামঙ্েনেতি। “ভামহেন যদ্বক্তং তদম্বমেবার্থোইবগন্তব্য£৮-_এইভারে দূরবর্তী 
পদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া! যোজন। করিতে হইবে। তিনি কি বলিয়াছেন? 

-_সৈষেতি। যে অতিশয়োক্তিব লক্ষণ করা হইয়াছে সেই সকল প্রকার 

অতিশযোক্তিই বক্রোক্তি এনং তাহাই সকল অলঙ্কারের বিশিষ্ট প্রকার । 

যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, “বক্র অর্থ বুঝাইতে পারে এইরূপ অভি প্রায়ে শব্বেব 

উক্তি যে নাক্যে সন্গিবেশিত হয তাহাই বাকো অলঙ্কার |” শবের বক্তা 

অভিধেয় অর্থের বরুতা লোকোত্তররূপে অবস্থান করে ; এই ভাবেই শলগ্গ।নেব 
অলঙ্কারত্ব লাভ হয়। এই লোকোত্তরতাই আতিশব্য এবং লাই 

অভিশয়োক্তি সকল মলঙ্কারে আছে । অতএব অনধা অগাৎ অতিনএযাক্তির 

দ্বাব। অর্থ নিভাবিত হয় অর্থাৎ সকল জনের উপহোগেন গর! প্রধান হইয়া 

গেলেও বিচিত্রবূপে ভাবিত হয় । সেইভাবে প্রষদা, টগ্ান প্রভৃতি নিভাবতা 

প্রাপ্ত হয়। নিশেষরূপে ভাবিত হয় । -অর্খাৎ রমময় হয়। এইযে তিনি 

বলিয়াছেন তাহার অর্থ কি? তাই বণিতেছেন--অভেদোপচারাৎটৈব 
সর্বালঙ্কারদপেতি। উপচারের নিমিও বলিতেছেন-_সর্বালক্কারেতি । উপ- 

চারের প্রত্মোজন বলিতেছেন--অতিশয়োক্তি” হইতে আরস্ত করিয়! "অলঙ্কার 

মাত্রতা; পধ্যন্ত উক্তির দ্বারা । মুখ্যার্থে বাধাও এইখানেই দণিত হুইয়াছে-_ 
“কবি প্রতিভাবশাৎ ইত্যাদির ছ্বারা”। 
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প্রাধান্ত লাভ করে আবার কদাচিৎ অপ্রধান থাকে । প্রথম প্রকারে 

পাই বাচ্য অলঙ্কার, দ্বিতীয় প্রকারে তাহা ধ্বনির অস্তুভূক্ত হয় এবং 
তৃতীয় প্রকারে পাই গুণীভূতব্ঙ্গ্যতা। এইরূপ প্রকারভেদ অন্যান্য 
অলঙ্কারেও পাওয়া যায় কিন্ত তাহারা সমস্ত অলঙ্কারের সাধারণ রূপ 
গ্রহণ করে না। কিন্তু সকল অলঙ্কারই অতিশয়োক্তির বিষয় হইতে 
পারে অর্থা অন্য অলঙ্কার অনুপ্রবিষ্ট হইলেও অতিশয়োক্তি সম্ভব হয়। 

ইহাই তাহার বেশিষ্ট্য। রূপক, উপমা, তুল্যযোগিতা, নিদর্শন! প্রভৃতি 

যে সকল অলঙ্কারে সাদৃশ্ঠের ঘার৷ নিহিত তত্বের উপলব্ধি করিতে হয় 

সেইখানে ব্যঙ্গ্য সাঘৃশ্শধন্মই শোভাতিশয্যশালী হয়। তাহারা 
চারুত্বাতিশয্যযুক্ত হইয় সবাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় হয়। সমাসোক্ি, 
আক্ষেপ, পধ্যাযোক্ত প্রভৃতিতে নিহিত তত্ব ব্যঙ্গ্য অংশের সঙ্গে 

অবিচ্ছেগ্ভভাবে যুক্ত থাকে ; তাই ইহা যে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হয় তাহা 
লইয়। বিবাদের অবকাশই নাই। সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্য অবস্থায় দেখ 
যায় যে কোন কোন অলঙ্কার অন্য অলঙ্কারের অভ্যন্তবে থকে-_ইহাই 

ভাবার্থ এই £--য্দি অতিশয়োক্তি সকল অলঙ্কাবে সাধাবণভাবে 

থাকে, তবে ইহা তাহাদেব সঙ্গে একাত্মতায় পধ্যবসিত হয, স্থৃতবাং 
তদ্যতিবিস্ত অলঙ্কাবই দেখা যায় না এব” কবিপ্রতিভাব উপবেও 

খআপেক্ষা কবাব প্রয়োজন থাকে না। অধিকন্তু অন্য অলঙ্গাব৪ আৰ 

দেখা যাইবে না। আব যদ্দি অতিশয়োক্তিকে কাব্যেব প্রাণস্বব্প কবাৰ 
উদ্দেস্টে এইরূপ বলা হইয়।৷ থাকে তাহ। হইলে ওএচিতোব সহিত বচিত না 
হইলেও তাহা কাব্যেব প্রাণই হইবে। যদি নল। হম ষে এচিত্যশালী 
অতিশয়োক্তিই কাব্যের প্রাণ, তাহ] হইলে বলিব যে বচিত্যেব কাবণ রস, 
ভাঁব প্রভৃতি ছাড। আব কিছুই নহে। হৃতরাৎ বসঙানাদিই কাব্যে অস্তবস্থ 

সুখ্য প্রাণস্বনপ, অতিশয়োক্তি নহে-_ইহ1 স্বীকাব কবিতেই হইবে। কেহ 
কেহ বলেন, “ওঁচিত্যঘটিত স্থন্দব পব্দার্থময কাব্যে অন্ত আত্মভূত ধ্বনি থাকার 

প্রয়োজন কি? তাহারা হ্বীয় উক্তিকেই ধ্বনব অন্ঠিত্বের সাক্ষী বলিয়! 
মানিয়া লইলেন। ইহার দ্বাব! তাহাদের প্রত্যুত্তব দেওয়া হইল। স্থৃতবাং 

'ষুখ্য অর্থে বাধা হেতু এবং উপচাবের নিমিভ ও প্রয়োজন থাকাব জন্য 
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নিয়ম । যেমন ব্যাজস্ত্রতি অলঙ্কারের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ 
অলঙ্কার থাকে না, যে কোন অলঙ্কারের স্পর্শ থাকে । যেমন সন্দেহাদি 
অলঙ্কারের অভ্যন্তরে থাকে সাদৃশ্য বা উপমা : আবার কোন কোন 

অলঙ্কার পরস্পর পরস্পরের অভাস্তরে থাকে । যেমনস্দীপক ও 

উপমা । দীপকের অভ্যন্তরে যে উপমা থাকে তাহা মুপ্রসিদ্ধই । 

উপমাও কোথ1ও কোথাও দীপকের শোভার উপকরণ হয় । যেমন-__- 

মালোপমা । এই ভাবে বিচার করিলে দেখ৷ যাইবে ষে প্প্রভামহত্যা 

শিখয়েব দীপঃ৮ (মহতী প্রভাবিশিষ্ট শিখার দ্বারা দীপ যেমন) 

ইত্যাদিতে ( কুমারসম্তভব ১২৮) দীপকের শোভা স্পষ্ট হইয়াই 
প্রকাশিত হয়। 

ইহা অভেদাত্ম উপচারই বটে। তাহা হইতেই অতিশয়োক্তির বাঙ্গ্যত্ব 

প্রমাণিত হইল । অন্য অলঙ্কারের সম্মিশ্রণের কথা যে বলা হইস্জাছে তাহাকে 
তিনভাগে ভাগ করিতেছেন-__অশ্ঞাশ্চেতি । বাচাহেনেতি। তাহাও বাচ্য 

হয়। যথা “অপরৈব ভি কমমতর ইত্যাদিতে (পৃঃ ৩০৬)। এখানে ব্ূপক 
থাকিলে ও অতিশয়োক্তি শব্দকে স্পশ কবিয়াই আছে । এই ত্রেবিধেযর বিষয় 

বিভাগ বলিতেছেন--তত্রেতি । সেই প্রকার সমূহের মধ্যে যে প্রথম প্রকার 

তাভাতে। প্রশ্ন হইতে পরে যদি অতিশয়োক্তিহ এইরূপ হয় তবে কাহার অপেক্ষা! 

করিয়। ইহ] প্রথম এইরূপ ক্রম স্চিত হইল ? এই আশঙ্কা করিয়া! বলিতেছেন 

'ময়ংচেতি | এক অলঙ্কার অন্ত অলঙ্কারে অস্কু প্রবিষ্ট হইয়। থাকে এই যে বৈশিষ্ট্য 

অতিশয়ে।ক্তি সম্পর্কে নিরূপিত হইয়াছে তাহ! অন্যান্ত অলঙ্কার সম্পর্কেও 

গ্রামোজা। প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ হইলেও অতিশয়োক্তি প্রথম ইহা! কি 

অভিপ্রায়ে বল! হইয়াছে? এই আশঙ্কা করিয়া বপিতেছেন--তেষামিতি : 

এইভাবে অলঙ্কার সমূহে বাঙ্গের স্পর্শ আছে সমগ্রভাবে এইরূপ বলা: 
সেইখানে কি ব্যঙ্গ হইয়! প্রতিভাত হয়? এই বিভাগ বুঝাইতেছেন-__যেষু 
চেতি। রূপকাদির স্বরূপ পুর্বে কথিত হইয়াছে । কিন্তু নিদর্শনার লক্ষণ এই 

প্ক্রিধার দ্বারাই সেই বিশিষ্ট অর্থের উপমার নিকটবর্তীরূপে দর্শন | ইহ 

নিদর্শনা বলিয়। অভিপ্রেত।” উদ্দাহরণ__“সম্পৎশালীর উদয় পতনের জু 

হইয়া থাকে ইহ! বুঝইতে বুঝাইতে এই উজ্জ্লমূত্তি মন্দ্যুতি কুর্ধ্যদের অস্ত 



০৫ ধ্রন্তালোক 

এইভাবে ব্যঙ্গ্যের সংস্পর্শ হইলে বূপকার্দি অলঙ্কারবর্গ অতিশয় চারুত্ব- 

যুক্ত হয় এবং ইহারা সবাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের মার্গ। যে সকল অলঙ্কারের 
কথা বলা হইল অথবা! বল! হয় নাই তজ্জাতীয় সকল অলঙ্কারের মধ্যেই 

গুনীভূতব্যঙ্গ্য সাধারণভাবে থাকে । তাহার লক্ষণ করা হুইলে ইহারা 

সবাই ভালভাবে লক্ষিত হইয়া পড়ে। সকল শব্দের নাধারণ লক্ষণ 

বাদ দিয় প্রতিপদ পাঠ করিয়া তাহাদের তত্ব নিশ্চিত করিয়া জানা 

যায় না, কারণ শব্দের অন্ত নাই। এইখানেও সেইরূপ । শব্দ সংখ্যাতীত 

এবং অলঙ্কার তাহারই পুকার। অলঙ্কার ছাড়া ব্যঙ্গ্যের বস্তু ও রসমূলক 

আ'র যে ছুইপ্রকার আছে তাহাদের বিচার করিলেও দেখা যায় যে 

তাহাদের মধ্যেও যেখানে বাঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের উপকরণ হয় সেই- 

খানে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় অবশ্ই আছে। সুতরাং এই যে দ্বিতীয় 

প্রকার আছে যাহাতে ধ্বনি নিংস্যন্দিত হয় তাহাও অতি রমণীয় বলিয়া 

যাইতে আরস্ত করেন।” প্রেয়োলক্কারস্তেভি। তাহ! চাট্ উক্কিতে পর্যবসিত 

হয় বলিয়া। দ্বিতীয় উদ্বোোতে আমাদের করুক তাতা উদ্াহৃত হইয়াছে । 

উপমাগর্ভত্বে ইতি । এখানে “উপমা"শব্দের দ্বারা রূপক প্রস্তুতি তাহার সকল 

প্রকার বিবক্ষিত হইয়াছে ; অথব। উপম্য বাসাদুশ্ঠ উপমাজাতীয় অপস্কারসমূহে 

সাধারণভাবে থাকে ; সুতরাং উপমাশবের দ্বার! সেই শ্রেণীর সকল অলঙ্কার 

আক্ষিগ্ুই হয়। স্ষুটেবেতি। প্তদ্বারা সে পুতও হইল, বিভূষিতও হইল” 

ইত্যাদি । দীপ যেনপ বহু পদার্থের প্রকাশ করে সেইরপে এইখানে দীপক 

অলম্কার বহু অর্থের যুগপৎ প্রকাশ করে ; দীপক এখানে প্রতীয়মানরূপে অন্ধু- 

প্রবিষ্ট হইয়াছে । এই মালোপমায় স্পষ্ট অভিধাব্যাপারের দ্বারাই সাধারণ 

ধশ্ধের বর্ণন1! দেওয়া! হইয়াছে । তথাজাতীয়নামিতি। চাকুত্বাতিশয্যসম্পন্ন 

অলঙ্কার সমূহের ৷ সুলক্ষিতা ইতি-উপমাদির গুণীভূতব্যঙ্গাবিরহিত ষে রূপ 

তাহা নিশ্চয়ই কাব্যে অভিনন্দনীয় নহে । উপমা--“যেমন গো তেমনি গবয়। 

রূপক-__«খলেবালি ( কাষ্ঠ বিশেষ ) যুপই 1” ফ্লেষ__“দর্বচনে অচি1”। এই 

পাণিনিস্ত্রে । যথাসংখ্যৎ __“তুদীশলাতু:” ইত্যাদি পাণিনিস্থত্রে। দীপক-_ 

গোঁকে, অশ্বকে । সসন্দেহ-_+স্থান্থ হইবেও বা” অপহন,তি-__“ইহা রজত 

নহে” পর্ধ্যায়োক্ত_+স্থুলকায় দেবদত্ত ( দিলে ) খায় না1।” তুল্যযোগিতা_ 
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“স্থাধ্বোরিচ্চ” এই পাণিনিন্ত্রে। অগ্রস্ততপ্রশংসা__-সমন্ত জ্ঞাপক হুত্রই 
অপ্রস্তত প্রশংসার উদ্দাহরণ যেমন-_-“যাহার দ্বার! বিধি করা হইতেছে তাহ 

পদান্তে থাকিবে ; অন্যত্র অর্থাৎ সংজ্ঞাবিপিতে প্রতাপ গ্রহণ করিলে সেই পদাস্ত 
বিধির প্রয়োগ হইবে না” আক্ষেপ-_ “যেখানে উওয়ন্ত্র বিভাষ! সেইখানেই 
বিকল্পাত্মক কোন অভিধানের ইচ্ছা থাকিলে বিধি সেইখানেই অভিপ্রেত 
হইলেও পুর্বেব নিষেধ থাকার দরুণ সেই নিষেধের বিষয় সমানীরুত হইয়া বিধি 
স্থচিত করে।” এই ন্যায়বশত:। অতিশয়োক্তি__জলপুর্ণ কুণ্ডিক! দেখিয়। 

কেহ বলিতে পারে, “কুণ্ডিকাই সমুদ্র |” “বিন্ধ্যপর্ধবত বদ্ধিত হইয়। স্থষ্যের পথ 

আটকাইয়াছে।” এইরূপ আরও । এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বার কাব্যের রহস্থয 

কীর্তন করা হয় না, কারণ গুণীভূতব্যঙ্গাই অলঙ্কারতার মণ্শস্বরূপ এবং তাহাই 
সকল অলঙ্কারকে সুন্দরভাবে লক্ষিত করে। গুণীভূতবাঙ্গ্যতার দ্বার নাহার! 

স্বন্দরভাবে লক্ষিত ব। সংগৃহীত হয়, নচে২ অতিশয় অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। 

তাই বলিতেছেন-__-একৈকস্তেতি। চারুত্বহীন অতিশয়োক্তি, বক্রোক্তি ও 
উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারে কোন সাধারণ রূপ হইতে পারে না। চারুত্ব হইতেছে 

গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্থের আয্মত্ত ; সুতরাং গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্তের গ্রণীভূতব্যঙ্গ্যত্ইই সকল 

অলঙ্কারের সাধারণ লক্ষণ। রসের অন্িব্ক্তির যোগ্যতাই ব্যঙ্গ্যের 
চারুত্বঃ রস আপনাতে আপনি বিশ্রাম লাভ করে বলিয়! তাহ। 

আনন্দাত্বক ; স্থৃতরাং কোন অনবস্থা হর না ইহাই তাৎপধ্য ৷ অনস্তাহ্খতি। 

প্রথম উদ্দ্যোতেই ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে-বাগ্সিকল্পনামানস্ত্যাৎ ইত্যাদির 

(পৃঃ ১১) আলোচনার অবসরে । সকল অলঙ্কারে তে। অন্য অলঙ্গার ব্যঙ্গ্য হহয়। 

প্রকাশ পায় না; তবে কেমন করিমা গুণীভূতবাঙ্গ্যত্বের দ্বারা লক্ষণ করিলে 

সকল অলঙ্কার সংগৃহীত হইবে ? ইহ] ঠিক নহে । বস্ত্রমান্র বা রস গুণীভূত 
হইয়া! ব্যঙ্গ্য হইবে । তাই বলিতেছেন-__বস্ত বারমরূপ আত্মার দ্বারা উপ- 

লক্ষিত গুণীভূতব্যঙ্গ্যের । অথব]1 ঘি এইভাবে অবতরণিক1 কর। ঘায়__-গুণী- 

ভূতব্যঙ্গ্যের দ্বারা ঘি অলঙ্কার লক্ষিত হয় তবে লক্ষণ অবশ্ট বক্তব্য; কিন্তু 

তাহা কেন বলা হয় নাই? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন 

গুণীভূতেতি | বিষমত্বমিতি। লক্ষণীক্ষত্বা। কেমন করিয়া লক্ষণীয়ত্ব? 
ধ্বনিব্যতিরিক্ত যে প্রকার যাহাতে বাঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের অন্গগামী হয়, 

তাহাই লক্ষণ, তাহার দ্বারা । ব্যঙ্গ্য লক্ষিত হইলে এবং তাহার গৌণভাব 

শিরূপিত হইলে অন্ত আর কি লক্ষণ কর] হইবে? ইহাই তাৎপধ্য ! 
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মহাকবিদের কাব্যের বিষয়ীভূত হয়) সম্ৃদয় ব্যক্তিরা ইহার লক্ষণ 
নিরূপণ করিবেন। এমন কোন কাব্য নাই যাহ সহৃদয় ব্যক্তির হাদয়- 

গ্রাহী অথচ যেখানে প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শের দ্বার! সৌন্দরধ্যলাভ হয় 
নাই। স্ুবতরাং ইহাই কাব্যের রহস্ত ; পণ্তিতেরা ইহা মনে রাখিবেন। 

রমণীরা অলঙ্কার ধারণ করিলেও যেমন লঙ্জাই তাহাদের 
প্রধান ভূষণ হয় মহাকবিদের বাক্যের প্রতীয়মান অর্থের 
শোভাও সেইরূপ । ৩৭।॥ 

অর্থ সুপ্রসিদ্ধ হইলেও ইহার জন্য কি অপুর্ব কমনীয়তা লাভ করে। 

“সম্তোগকালে কামদেবের আজ্ঞানুসারে মুগ্ধনয়না রমনীর মধ্যে যে 

অপুর্ব চিরনবীন লীলাবিলাস সমূহ দেখ দেয় তাহা! কেবল চিত্তের মধ্যে 

ভাবনার বিষয় ।% 

এইখানে “কেইপি” (কি অপুবর্ব ) এই পদের দ্বারা বাচা অর্থকে 
স্পষ্ররূপে বুস্বাইয়া অনন্ত প্রসারিত, সুস্পষ্ট প্রতীয়মান অর্থের বিন্যাস 
করিয়। কি টিভি না সম্প।দন করা হইয়াছে । 

বধ শালা পাপা পপ পা পাসপপপাপ্পপ পাপ পা পাপা শীল পাপ সা ্ সীশীশীশীশিশীটী শী শস্প্প শশী সপ পাশে শীট শিশির শশা পাপ 

“কাব্যের আত্ম! ধ্বনি হী প্রসঙ্গ এইভাবে নির্বাহিত করিয়া উপসংহার 

করিতেছেন__-তদয়ম্ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সৌভাগ্যম্ এই পথ্যস্ত 
উক্তির দ্বার] পুর্ব্বে ষে বল হুইগ়্াছে যে ইহ সকল কাব্যের উপিষদ্ ব। 

সারস্বব্ূপ তাহার দ্বার! প্রতারণা করিয়া! অর্থবাদদ রচন। করা হয় নাই, উহ। 
দেখাইতে বলিতেছেন -_-তদ্িদমিতি । ৩৬ ॥ 

মুখ্যা ভূষেতি। অলঙ্কতিভূতামপি-_-“অপি”শব্দের দ্বারা বুঝান 

হইতেছে অলঙ্কারশূন্ত বাক্যসমূৃহেরও। প্রতীয়মান অর্থের দ্বারা কৃত 

ছায়া অর্থাৎ শোভা; তাহ] লজ্জার মত, কারণ গোপনভাবে যে লৌন্দর্ধা 

নিঃষ্ন্দিত হয় তাহা তাহার প্রাণস্বরূপ। নায়িকারা অলঙ্কারধারিণী 

হইলেও লজ্জা তাহাদের মুখ্য ভূষণ। প্রতীয়মানচ্ছায়া শোভা 
(ছায়া) অর্থাৎ আন্তরিক কামভাবজাত হৃদয়সৌন্দর্যই বূপ যাহার, সেই 
শোভার দ্বার! প্রতীরমান $ লঙ্জ। হইতেছে অন্তনিরুদ্ধ কামবিকার গোপন 
করিবার ইচ্ছারূপ এবং কামেরই প্রকাশ, কারণ বীতরাগ ব্যক্তিদের কৌপীন 
অপসারিত করিয়া লইলেও লজ্জা বা কলঙ্ক দেখা যায় না । তাই কোন কবির 



তৃতীয় উদ্দ্যোত ৩১: 

“কুরঙ্গীবাঙ্গানি” ইত্যাদি গ্লোক। (পক্ষান্তরে) যে হেতুবশ্তঃ প্রিয়তমার 
অভিলাষ প্রার্থনা, মান প্রভৃতির কাস্তি বা শোভা (ছায়া) হইয়া থাকে । শঙ্গার 
রসতরঙ্গিণী লজ্জার দ্বার! অবরুদ্ধ হইলে গাঢ়ত1 গুণপ্ হয় এবং তজ্জন্য গাজর 

নেত্রবিকার পরম্পরানূপ কতকগুলি বিশেষ বিশেব দৈনঃসের স্থষ্টি হয়; সুতরাং 

ইহ1 সেই লঙ্জারই প্রকাশ যাহার মধ্যে সৌন্দধ্য গোপনে নিংখ্ুন্দিত হয়। 
বিশ্রন্নোখেতি । মন্মথাচাধা ধাহার বিচার ত্রিভুবনে বন্দনীয় এবং ধিনি 
লজ্জাভীরুতার ধ্ংসী তন্দারা দত্ত অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞা; তাহার অনুষ্ঠান অবশ্য 

করণীয় হইলে ভয় ও লজ্জা! পরিত্যাগপুর্বক যাহারা সম্ভোগকালে সমুপস্থিত 

হইয়াছে ; মুগ্ধাক্ষ)া ইতি-অকপট সম্তোগের আম্বাদের দ্বারা যাহার দৃষ্টি- 
বিস্তার পবিভ্রিত হইয়াছে ১ যে সকল অসাধারণ বিলাস অর্থাৎ গাত্র ও নেত্রের 

বিকার ; অক্ষুপ্াঃ অর্থাৎ যাহার] প্রতিক্ষণে নব নব রূপে উন্মেষণশীল তাহার; 

কেবলেন-_অন্থাত্র অভিনিবেশ না করিয়া, একান্তে অবস্থানপুর্ববক, সর্বব ইন্জরিয় 

ংহরণ করিয়।; ভাবনীয়। £_-ভাবনা করার উপযুক্ত । যেহেতু ইহাদের 

কোনটিই অন্য উপায়ে নিরূপণীয় নহে । ৩৭ ॥ 

গুণীভূতব্যঙ্গ্ের অন্ত উদাহরণ বলিতেছেন--অর্থান্তরেতি। “কক 

লৌল্যে”-_এই “কক” ধাতু হইতে কাকু নিশান্ন হইয়াছে । কাকু ব্ষিয়ে শব্দ 
সাকাজ্ষ অথব। নিরাকাজ্ষ যে কোন ভাবে পঠিত হইলে তাহ। প্রক্কৃত অর্থের 

অতিরিক্ত কিছু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। তাই ইহার মধ্যে ইচ্ছা বা 

লৌল্য অভিহিত হয়। অথবা ঈষৎ-অর্থে কু শব্দ; তাহার “ক আদেশ। 

এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে, কাঁকু- হ্ৃদয়স্থিত অর্থের প্রতীতি,র কোন উপায়; 

তাহার দ্বারা যে অর্থন্তরের প্রতীতি হয় সেই কাব্যবিশেষ এই গুণীভূতব্যঙ্গ্ 
কাব্যপ্রকারকে আশ্রম করে। ইহার হেতু এই যে সেইখানে ব্যঙ্গ্যের 

গৌণত হয়। এখানে “অর্ধান্তরগতি'শব্দের দ্বারা কাব্যের কথাই বলা! 
হইয়াছে । গ্রতীতি গুণীভৃত হয় এমন কথ! এখানে বল! হয় নাই ; কাব্যের 
গুণীভূতত্ব নিবূপিত হইয়াছে। অন্যে কেহ কেহ কিন্তু বলিয়াছেন ব্যঙ্গ্ের 
গৌণতা৷ হইলে এই গুণীভূত প্রকার; অন্যথা! কাকুতেও ধ্বনিত্বই হয়। এই মত 

ঠিক নহে, কারণ কাকুর প্রয়োগ হইলে তাহা সর্বত্র শব্দের দ্বারা অশ্ুগৃহীত 
হুওয়ায় ব্যঙ্গ্য উন্মীলিত হইলেও গৌণ হয়। কাকু হইতেছে শবেরই কোন 
একটি ধর্মা। প্হসন্েত্রাপিতং আকুতম্” (পৃঃ ১৪৭) ইত্যাদিতে ব্যঙ্গ অর্থ 
যেমন শব্দের দ্বার অন্ুগৃহীত হয় তেমনি “গোপ্যৈবং গর্দিতঃ সলেশং” 



৩১৮ ধ্বন্থালোক 

কাকু ব! স্বরব্যতিব্রমের দ্বারা এই ঘে অর্থান্তরের বোধ 
জন্মান হয় তাহাতে ব্যঙ্গ্যের অপ্রাধান্য হয় এবং তাহ। এই 
গুণীভূতব্যঙ্গ/প্রকারকে আশ্রয় করে। ৩৮ ॥ 

কাকুর দ্বারা এই যে অর্থান্তরের প্রতীতি কোথাও দৃষ্ট হয় তাহাতে 
ব্ঙ্গ্য অর্থের অপ্রাধান্ত হয় বলিয়া তাহা এই কাব্যপ্রভেদকে আশ্রয় 

করে। যেমন “ন্বস্থা ভবস্তি ময়ি জীবতি ধার্তরাক্ট্রীঃ? (“আমি জীবিত 

থাকিতে ধূতরাষ্ট্রপুভের সুস্থ থাকিবে) ইত্যাদিতে । অথবা 

যেমন-- 
“আমরা তো অসতীই ; হে পতিব্রতে, তোমাকে আর বলিতে 

হইবে না; তোমার কুল তো৷ কলঙ্কিত হয় নাই। আমরা কিন্তু 
অপরের স্ত্রী হইয়া সেই নাপিতের প্রতি অনুরুক্ত হই নাই 1” 

(পৃঃ ১৯৩) কাকুরূপ শব্দবন্ধের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়! শব্ধান্ুগৃহীতই হইয়া থাকে ! 

“ভম ধশ্মিঅ” ইত্যাদিতে (পৃঃ ২২) কাকু যোজন! করিলে গুশীভৃতব্যঙ্গ্যতাই 
ব্যক্ত হইবে। কারণ সেইভাবে অর্থের অবগতি হইবে । স্বস্থাঃ ভবস্তি, 

ময়ি জীবতি, ধার্তরাষ্রীঃ_উদ্দীপনের দ্বার বিচিত্রিত। এখানকার অর্থ 
(“আমি জীবিত থাকিতে তাহার। সুস্থ থাকিবে” ) অসম্তাব্য ও অতিশয় 

অন্থচিত; কাকু সেই অসম্ভাব্যতা চক ব্যঙ্গ অর্থকে স্পর্শ করিয়া এবং ব্যঙ্গ্যকে 

উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়। ব্যঙ্গ্য অর্থের রা অলঙ্কৃত বাচ্য অর্থকেই ক্রোধের 

অন্ুভাবত্ব দান করিতেছে । আম অসত্যঃ -_-আমরা অসতী ; এখানে কাকু 

স্বীকারমূলক হইয়া! উপহাসের আকাকঙ্ষ। পুরণ করিতেছে । উপর্ম-_-এখানে 
কোন আকাঙ্ষ! নাই ; অথচ ইহার দ্বার! কিছু ুচিত হইতেছে । পতিব্রতে 

দীপ্ত হাশ্ত সমগ্থিত উক্তি। ন ত্বয়া মলিনিতং শীনং-_ এখানে গদগদময় 

সাকাজ্ষ কাকু। কিং পুনর্জনস্তজাধ়েব অর্থাৎ তবে কামান্ধই বা কেন? 

চান্দলং (নাপিতকে ) ন কাময়ামহে এইখানে নিরাকাজ্ষ! এবং গদগদময় 
উপহাসগর্ত কাকু। কোন নাপিতান্ুরক্ত কুলবধু কোন রমণীর অভিণয় 

দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিলে সে প্রতি উত্তর দেয়। এই প্রত্যুক্তি 
্রত্যুপহাসগর্ত, কাকুপ্রধান উক্তি। গৌণতা! দেখাইবার জন্ত প্রমাণ 
করিতেছেন ইহা কেমন করিয়া শবের ভ্বারা অন্গুহীত হয় 
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শব্দের শক্তিই নিজের অভিধেয় অর্থের সাম্যের “বারা আক্ষিপ্ত 
স্বর-বিকারের ( কাকুর ) সহায়তা লাভ করিলে অর্থ বিশেষের বোধ 
জন্মাইতে পারে, যে কোন কাকু নহে। কারণ শম্ত বিষয়ে নিজের, 
ইচ্ছান্থুসারে যে কোনভাবে স্বরবিকার করিলে তাহার ছারা সেই 
প্রকারের অর্থের বোধ সম্ভব নহে। যেখানে প্রতীয়মান অর্থ থাকে 

সেইখানে বিশেষ স্বরবিকার শব্দব্যাপারের সহকারী হইলেও ' এবং 

প্রতীয়মান অর্থ শব্দব্যাপারের আশ্রয় লইলেও তাহা অর্থের সামর্থ্যের 

ঘারা প্রাপণীয় ; তাই ইহাও ব্যঙ্গ্যেরই প্রকারবিশেষ । যেখানে ব্যঞ্তকত্ব 
বাচকতর অন্ুগমন করে এবং সেইজন্যই ব্যঙ্গ/বিশিষ্ট বাচ্যের প্রতীতি 

হয় সেইখানে সেই জাতীয় অর্থবোধক কাব্যকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলিয়া 
নামকরণ করিতে হইবে । যাহা ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্য অর্থ অভিহিত 

করে তাহ। গুণাভৃতব্যঙ্গ্যত্ব লাভ করে । 
শা শত শপ পাশ ৮ ৩ শ্সসি 

শবা-শক্তি ইত্যাদির দ্বারা। এইভাবে দেখিলে ব্যঙ্গ্য কেমন করিয়া হয়? 

এহ ন্বাশঙ্কা করিয়| বলিতেছেন-_-স চেতি । এখন গ্রণীভাব বা গৌণতা 
“দখাইতেছেন--বাচকত্বেতি । বাচকত্বান্ছগমনৈব বাচকত্ে অন্গগম অর্থাৎ 

ব্ঙ্গযব্যঞ্কভাবের গৌণতা। সেইখানেই ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্য প্রতীতির দ্বারা 
কাব্যের প্রকাশত্ব কল্পিত হয়; সেই জগ্তই তাহার সেইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 

স্তরাং কাকুযোজলা কর হইলে সব্ধত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই হইয়৷ থাকে । 

স্ৃতরাৎ “মথু।মি কৌরবশতং সমরে ন কোপাৎ (যুদ্ধে কোপভরে আমি শত 
কৌরবকে মথিত করিব না)” এখানে যাহার] বিপরীত লক্ষণার কথ! বলেন 

তাহারা সম্যক বিচার করিয়া বলেন নাই । “ন কোপা” ইহার উচ্চারণ 

কালে দীপ্ত, তার, গদগদময় সাকাজ্ষ কাকু বলে কোপের নিষেধ নিঁষদ্ধ 

হইয়াছে। যুধিষ্টিরের প্রস্তাবিত সদ্িমার্গ যে অক্ষমণীয় সেই অভিপ্রাম ইহার 

দ্বারাই বুঝান হইতেছে। ক্থৃতরাং মুখ্য অর্থে বাধা প্রভৃতির অস্থপরণ করিলে 

যে বিদ্বের আবশ্তক হয় তাহা নাই বলিয়া বিপরীতলক্ষণার কি অবকাশ 

আছে? (মীমাংসককে বলিতেছেন ) “দর্শে ( অমাবস্তায়) যজন করিবে ।” 

এখানে তথাপি কাকু প্রভৃতি উপাম়াস্তরের অভাবে বিপরীতলক্ষণ। হয়ত 

হউক। বহু অবান্তর কথ। বলিয়া লাভ কি? ৩৮॥ 



৩২০ ধ্ন্যালোৌক 

যেখানে যুক্তির প্রয়োগের দ্বার! গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় 

নির্ধারিত হয় সহৃদয় ব্যক্তির! তাহাতে ধ্বনি যৌজন! করিবেন 
না। ৩৯॥ 

ৃষ্টাস্ত বিচার করিলে দেখা যায় যে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের কোন 

কোন মার্গ মিশিয়া যায়। সেইরূপ হইলে ঘেখানে যে মার্গ অধিক 

যুক্তিসঙ্গত তন্বারাই সেইখানে নামকরণ করিতে হুইবে। সর্বত্রই যে 

ধ্বনির প্রতি অনুরাগ দেখাইতে হইবে তাহা নহে । যেমন-_- 

*দপতির শিরস্থিত চন্দ্রকল! ইহার দ্বারা স্পর্শ করিও”-_-সখী তাহার 

চরণ অলক্তকে রঞ্জিত করিয়া পরিহাসপূর্বক এইরূপ আশীব্বাদ 

করিলেন। তিনি কথা না বলিয়া! মাল্যের দ্বারা তাহাকে আঘা 

করিলেন ।' 

অথবা যেমন__ 

*ম্বামী উচ্চস্থিত পুষ্প গুলি দিতে যাইয়া সপত্রীর নাম উচ্চারণ 

করিয়া ফেলিলে মানিনী নায়িকা! কিছুই বপিল না; বাম্পাকুললোচনে 

পা দিয়। মাটিতে লিখিতে লাগিল ।” 

এইখানে পনির্বচনং জঘান” (কিছু ন। বলিয়া আঘাত করিলেন ) 

এবং «ন কিঞ্চিদ্রুচে” (কিছুই বলিল না)--এই বাক্যাংশদ্ধয়ে কথা বলার 

নিষেধ বুঝাইতেছে বলিয়া ব্যঙ্গ্য কথঞ্চিত বাচ্য অর্থের বিষয়ী- 

কৃত হইয়া গৌণভাবেই শোভা পাইতেছে। যেখানে ভঙ্গীবিশি্ বক্র 

উক্তি ছাড়া ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশিত হয় সেইখানে তাহার প্রাধান্য হয়। 
শা লাশে ৮ ৮০ পেস পসপসিসপস্সিউ সপসপাস্ সজপাাশি পশশি শিশীস্শি শি শশী » শীট 

লশাশীহা শা? শা টিপি শী ্ 
শাল পলা এমপি পাপী শাসিপীশিসি নন ৯ পাশা 

শপাশিশাশীপীশীী 

অধুনা সঙ্করযুক্ত বিষয়ের বিভাগ করিতেছেন -_-প্রভেদেস্তেতি | যুক্ত্েতি। 

চারুত্বপ্রতীতিই এখানে যুক্তি। পত্যুবিতি। অনেনেতি। অলক্ককের 

দ্বারা উপরপ্রিত হওয়ার সৌতাগ্য হইতে পারে না। উপদেশ এই বে অনবরত 

পায়ে পড়িয়া প্রসাদন না করিলে পতির যথেষ্ট অনু বণ্তিনী হইবে না। শিরস্থিত 

ঘে চন্দ্র কল। তাহাকেও পরাস্ত কর; ইহাতে সপত্ীর পরাজয় কথিত হইল । 

নির্বচনমিতি । নির্বচনং জঘান। এই বাক্যাংশের ছারা লজ্জা, সন্কোচ, হর্ষ, ঈরধ্যা 

ভন্ন, সৌভাগ্য, অভিমান প্রভৃতি ধ্বনিত হইলেও তাহারা কুমারীজনো চিত 



তৃতীয় উদ্দ্যোত ৩২১ 

ঘেমন--“এবংবাদিনি দেবর্ধৌ” ইত্যাদিতে ( পৃঃ ১৪৬)। এখানে 
কিন্ত উক্তির বত্রুতা বা বিশেষ ভঙ্গীর হারা অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় 
বাচ্যেরই প্রাধান্য । সুতরাং এইখানে অস্থুরণনদ্.1 ব্যঙ্গ্যধবনি নাম- 
করণ করিলে তাহা যুক্তিযুক্ত হইবে না। 

কাব্যের এই প্রকারকে গুণীভ্তব্যঙ্গ বলা হইলেও যে 
কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাতে রসাদি মুখ্য- 
রূপে আছে তাহা ধ্বনিরূপ পাইয়া থাকে । ৪০ ॥ 

যে কাব্যপ্রকার গুণীভূতব্যঙ্গ্যশ্রেণীভূক্ত তাহার মধ্যেও: 
পর্যালোচনার ছারা যদি রস-ভাব প্রভৃতির মুখ্যতা পাওয়! যায় তাহ! 
হইলে তাহা ধ্বনিত্বই লাভ করে। যেমন, এইখানেই যে শ্লোক 
দুইটির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে । অথবা যেমন-_ 

“হে সুন্দর, রাধা সহজে আরাধ্য নহে । যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি 
তুমি প্রাণেশ্বরীর নীবী-বসনের দ্বারা অশ্রমোচন করিতেছ। ূ 

অপ্রগল্ভতাস্থচক “নির্বচনম্” শব্দের অর্থকে অলঙ্কত করে। অর্থ এরূপে 
অলঙ্কত হইয়া শুঙ্গারাঙ্গতা লাভ করে। প্রাম্চ্ছতেতি । , উচ্চৈরিতি | 

উচ্চস্থিত যে নকল কুক্ম কাস্ত! ন্বপ্নং গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া সে 
স্বামীর কাছে যাচঞা করিক্বাছে। আমাদের উপাধ্যায়ের কিন্ত উচ্চৈঃ 
শব্দের এইক্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-হে অমুকে (সপত্ীর নাম করিয়া ) 

মনোহর ফুলগুলি নেও, নেও ।” এইবপ উচ্চৈঃস্বরে আদরাতিশয্য দেখাইয়া 
ফুলগুলি দিতে দ্দিতে। অতএব লম্তিতা_-(প্রতিদ্বন্দিনীর নাম ) শোনান 

হইল। ন কিঞ্চিছুচেতি। এবংবিধ শুঙ্গারের অবকাশে এই ব্যক্তি অন্য 

নাপ্বিকাকে স্মরণ করিতেছে । তাই মানপ্রদশন এখানে যথেষ্ট হইবে না; 

সাতিশক় মন্জা এখানে বাঙ্গ্য । তাই বলিবেন-_উক্তি ভঙ্গ্যান্তীতি। তশ্তেতি-_ 

ব্যঙ্গের। ইহেতি--“পত্যুঃ, ইত্যাদিতে । বাচাস্াপীতি। “অপি'-শব্দের 

ক্রমভঙ্গ করিয়া ব্যাখা। করিতে হইবে প্রাধান্তমপি ভবতি বাচ্যস্ত | বাচ্যের 

প্রাধান্তও হয়, কিস্ত রসাদির অপেক্ষায় গৌণতা হয়। অতএব উপসংহারে 

ধ্বনিশবের অনুরূপ ব্যঙ্গ্য এই বিশেষণ দেওয়। হইয়াছে । ৩৯ ॥ 
পূ 



৩২২ ধ্স্কালোক 

স্তরীচরিত্র কঠিন, সুতরাং আর প্রসাদোপচার কারয়৷ লাভ কি? 
অতএব তুমি বিরত হও। বনু অন্ুনয়পরায়ণ হইলে যে হরিকে এরূপ 
বলা হইল তিনি তোমাদের কল্যাণ করুন।” 

এইভাবে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যজ্যর প্রভেদ স্থির করা হইলে বোবা 
যায় যে “ন্কার হায়মেব” ইত্যাদিতে ( পূঃ ২২২) নি্দিষ্টপদে ব্যঙ্গ্য- 
বিশিষ্ট বাচ্য অর্থের প্রতিপাদন কর! হইয়। থাকিলেও বাক্যের প্রধান অর্থ 
হইল রসের অভিব্যক্তি এবং তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শ্লোকের 

ব্যঞ্কত্ কথিত হইয়াছে। সেই. সকল পদে অর্থাস্তরসংক্রেমিতবাচ্য 

ধ্বনি আছে এইরূপ ভ্রম করিলে চলিবে না, কারণ সেই সকল পদের 

ইহা নির্ববাহিত করিয়। ধ্বনিই যে কাব্যের আত্ম! তাহা স্পষ্ট করিতেছেন-_ 
প্রকার ইতি। শ্লোকছয় ইতি। 'পত্যুঃ ইত্যাদি তুল্যশোভাবিশিষ্ট যে ছুই 
শ্লোক উদাহত হইয়াছে সেইখানে । “ঘয়' শব্দের ব্যবহার করায় “এবংবাদিনি'” 

ইত্যাদি ( পৃঃ ১৪৬ ) এই শ্লোকের বিচারের অবকাশ থাকে না। দুরারাধেতি 1 

নায়ক বলিতেছেন, “আমি পায়ে পড়িলে তুমি অকারণে কুপিতা। 
হইয়া আমার উপরে প্রসন্ন হইতেছ না। অহো। তুমি কি ছুরারাধ্য। 1” 
নায়কের এই উক্তি স্বীকার করিছা লইয়া! সখী হরিকে বলিলেন, "তুমি রোদন 
করিও না” এবং অশ্রমোচন করিতে থাকিলে সখীর স্বীকারগর্ভ এই উক্তি । 

স্থভগেতি। যে তুমি প্রিয়াসস্তোগরূপ ভূযণবিহীন হইয়া! ক্ষণকালও 
অতিবাহিত করিতে পার না। অনেনাপীতি। তুমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়। 

দেখ। এই যে তুমি আদর করিতেছ ইহা তুমি লজ্জা! ত্যাগ করিয়াই 
করিতেছ, ইহ1 অবধারিত । ম্বজতঃ ইতি- ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে নয়নে 

বাম্পআ্োত সহশ্রধারায় প্রবাহিত হইতেছে । তুমি এইরূপ হতচেতন হইয়াছ 
ষে আমাকে ভুলিয়া সেই প্রণয্নকুপিতাকেই বহুমান দিতেছ। তাহা না 

হইলে এইকপ করিবে কেন? পতিতমিতি। এখন রোদনের অবকাশও 
চলিয়৷ গিয়াছে । বদি বল! হয় যে এত আদরেও কোপ পরিত্যাগ করিতেছ 
না কেন, তবে বলিব কি কর] যায়? স্ত্রীচিত্ত শ্বভাবতঃই কঠোর । স্ত্রীতি ॥ 
প্রেম না থাকিলে স্ত্রী বস্তবিশেষমাত ) তাহার ইহা স্বভাব। ন্বাধাগত ব্য 
এই-_রাধা যে মনে করেন নারীর! স্থকুমারন্ৃদয়বিশিষ্ট তাহা সত্য নহে। 
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বাচ্য অর্থ ই বিবক্ষিত হইরাছে। সেই সকল পদে বাচ্য অর্থের উপ- 
করণ বূপে ব্যঙ্গ্য অথ থাকে এইরূপ প্রতীতি হয়, বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য 
অথে পরিণত হয় এইরূপ দেখ! যায় না। স্টতবাং সেইখানে সমগ্র 
বাক্যই ধ্বনির অন্তর্গত। পদগুলিতে রহিয়াছে গুণী চুতব্যঙ্যতা। কেবল 
যে গুণীভৃতব্যঙ্গ্যের পদুলিই মলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির ব্যঙক হয় 
তাহা নহে; অর্থাপ্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি প্রভেদ গুলিও অলক্ষ্যক্রম- 
ব্ঞ্ের ব্যঞ্ক হয়। ঘেমন এই শ্লোকেই 'রাবণ” এই পদ ধ্বনির অন্য 

প্রভেদের ব্যঞক হইয়াছে । কিন্তু যে বক্যে রসাদিতাশুপধ্য নাই, 

দলেই বাক্য গুনীভূতব্যঙ্গ্যের অন্তর্গত পদপমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও 
গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই সেইখানে সমুদায় বাক্যের ধর্ম । যেমন-_ 

“মানুষের রাজাকেও সেবা করে, বিষও ভক্ষণ করে, স্ত্রাদের 

সহিতও রমণ করে-_-ইহার। বস্তৃতঃই কর্মাকুশল |” 
শষ্পী পাশপাশি পাস শিস শিপ শিস শস সস শিশীীীশিীিপাীসীশীসিপ্পীসিসেগাপপপপপাপা সিসি পলিপ পপি শিশ্ন 

ইহাদের হৃদয় বজ্রপারের অপেক্ষাও কঠিন, যেহেতু এইবপ বৃত্তান্ত দেখিয়াও 
তাহ! সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। উপচারৈরিতি। দাক্ষিণ্য প্রযুক্ত 
অন্থকূল আচরণের দ্বারা । অন্থনয়েঘিতি । বহুবচনের দ্বারা বুঝান হইতেছে 

যে বারংবার এই বহুবল্পভের এই দশাই ঘটিবে। অতএব সৌভাগ্যের 

আতিশধ্য কথিত হইল। এইভাবে ব্যঙ্গ্য অর্থের সারাংশ বাচ্য অর্থকেই 
অলক্কত করিতেছে । সেই বাচ্য অর্থই কিন্তু অলঙ্কত হইয়| ঈর্ধযাবি প্রলস্ত- 
শৃঙ্গার রসের অঙ্গত্ব লাভ করিতেছে । এই তিনটি শ্লোকেই প্রতীয়মান 
অর্থের রসাঙ্গত্ব হইয়াছে বলিয়া ধিনি বলিয়াছেন তিনি দেবতাকে বিক্রয় 

করিয়া দেবতার যাআজার উৎসব করিয়া থাকিবেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যঙ্গযের 

গৌঁণতা৷ থাকিলেও এইভাবে বিচার করিলে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত । 
রসািব্যতিরিক্ত যে ব্যঙ্গ্য (অর্থাৎ বস্ত বা অলঙ্কার) রসের অঙ্গ হইবার 

উপযোগিতাই তাহার প্রাধান্ত, অন্ত কিছু নহে। সুতরাং নিজসম্প্রদায়ের 

প্রাচীনদের সঙ্গে আর বিবাদ করিয়া লাভ কি? এবং স্থিত ইতি। এইমাত্র 
ধ্বনি ও গুণীভূতব্যজ্যের যে বিভাগ বলা হইল তাহা এরূপে নির্ধারিত হওয়ায়। 
কারিকাগত “অপি শব্ধ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন-_ন চেতি। এই ঙ্গোক 

পুর্ষ্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাই পুনরায় লিখিত হইল না। যত্রত্িতি। 
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ইত্যাদিতে । যত্বের সহিত বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য ও 

অপ্রাধান্ত বিচার করিতে হইবে, যাহাতে ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও 
অলঙ্কারের বিশুদ্ধ অবিমিশ্র বিষয় ভালভাবে জানা যাইতে পারে। 

তাহা না হইলে প্রসিদ্ধ অলঙ্কার বিষয়েই ভ্রম হইবে । যেমন--- 

“এই তন্বীর দেহ নির্শমীণ করিবার সময় বিধাতার মনে কি ইচ্ছ! ছিল 
ভাহ। আমরা জানি না । তিনি লাবগ্যধনের ব্যয় গণনা করেন নাই। 

মহান্ ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন; যে লোকসমাজ সুখে, নিশ্চিন্তে, 

স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতেছিল তাহার চিন্তাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছেন 
আর এই হতভাগিনীও উপযুক্ত প্রণয়ীর অভাবে নিগীড়িত৷ হইতেছে ।” 

বিষয়নির্যেদাত্মক শাস্তরসের প্রতীতি হইতেছে তথা।প এ চমৎকার বাচ্যেই 
নিহিত হইয়! রহিয়াছে | রাজসেবাদি অসম্ভব ও বিপরীত ফল আনয়নকারী-_ 
ইহাই বাচ্য অর্থ এবং ধাঙ্গ্য ইহারই অন্থগামী । উভয়তঃ যৌ'জত “অপি'-শব্দ 

( রাজানমপি সেবস্তে ইত্যাদি ), স্থানত্রয়ে ষোজিত “চ'-শব্, উভমতঃ যোজিত 

“লু”-শব্দ এবং 'মানব-শব- ইহাদের ব্যঙ্গ্য অর্থ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে; 
অত এব ব্যঙ্গয-যে গুণীভূত তাহা! স্পষ্টই। যে বিভাগবিচার দেখান হইল 
তাহা অন্থপযোগী নহে, ইহা] দেেখাইতেছেন-__বাচ্যব্যঙ্গায়োরিতি । 
অলঙ্কারানাং চেতি। যেখানে ব্যঙ্গা নাই, সেখানে বিশুদ্ধ অলঙ্কারেরই 
প্রাধান্ক। অন্যথ! ত্িতি। যদ্দি,প্রযত্ববান্ না হওয়া যায়। যে ব্যঙ্গাপ্রকার 

আমি পুর্বে দেখাইয়াছি স্লাহা অবশ্তই বিভ্রান্তির বিষয় ; “এব' প্রয়োগের এই 

অভিপ্রায় । লাবণ্যে ধনত্ব আরোপ করিয়া ইহাই কথিত হইয়াছে যে তাহা 

সর্ধন্থপ্রায় এবং বিধাতার অনেক সঞ্চিত কৃতিত্বের উপযোগী । গণিত ইতি | ষে 

ব্যয় দীর্ঘকাল ধরিয়া হয়, বিছাতের মত হঠাৎ শেষ হইয়। যায় না--তৎসম্পর্কে 

গণন1 অবশ্য করিতে হইবে । অনস্তকাল ধরিয়া নিশ্মাণকাধ্যে লিগ থাকিলেও 

বিধাতা কিন্ত এখানে বিন্দুমাত্র বিবেচনা করেন নাই; সুতরাং তাহার 
অবিশ্শ্টকারিতা খুব বেশী। অতএব বলিতেছেন-ক্লেশো মহানিতি। 

্বচ্ন্দন্তেতি। ধিনি বাঁধারহিত তাহার । এধাপীতি। যাহা নিজেই নির্মাণ 
করিয়াছেন তাহা নিজেই নষ্ট করিতেছেন-_-ইহা! পরম শেশভের বিষয়, উহা 
“অপি? এবং এএিবসপষ্টেস্ীন্বারা কথিত £ইয়াছে। কোহর্থ ইতি । না নিজের, 
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এই প্লোকটিকে কেহ কেহ যে ব্যাজস্তরতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
তাহা ঠিক নহে। যেহেতু এই পদ্ভের বাচ্য অর্থ যদি ব্যাজস্বতি 
অলঙ্কারমাত্রে পর্যবসিত হয় তাহা হইলে তাহাতে অর্থের সুসঙ্গতি হয় 
না, কারণ কোন অনুরাগী ব্যক্তি এইভাবে বিতর্ক করিতে পারে না। 
“এবাপি স্বয়মপি তুল্যরমণাভাবাদ্বরাকী হত।”__-এবংবিধ উক্জি তাহার 
পক্ষে অসম্ভব। বীতরাগ ব্যক্তির পক্ষেও এই যুক্তি শোভন নহে । 
কারণ যে অন্ুরাকে জয় করিয়াছে এবংবিধ বিতর্ককে পরিহার করাই 

তাহার একমাত্র কাজ। এই শ্লোক কোন বিশেষ কাব্যপ্রবন্ধে প্রয়োগ 
করা হইয়াছে এমন শোন! যায় নাই; তাহা হইলে সেই প্রকরণ 
অনুসারে ইহার অর্থ পরিকল্পিত হইতে পারে । সুতরাং ইহা অপ্রস্তত- 

প্রশংসা । যেহেতু এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ গৌণ হইয়া উপচাররূপে 
গৃহীত হয়া কোন বিশেষ মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের পরিতাপ প্রকাশ 
করিতেছে । বক্তা নিজেকে অসামান্থ গুণশালী বলিয়! মনে করে এবং 

সেই অভিমানে স্ফীত) নিজের মহিমার আবধিক্যের জন্ত এই ব্যক্তি 

অপরের প্রতি মাশুসর্ধ্যাক্রান্ত এবং অন্য কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছে 

বলিয়া সে মনে করে না। ইহা ধর্মকীপ্তির শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে। ইহা সম্ভবও বটে যে এই শ্লোক তাহারই। যেহেতু 

তাহারই-- 

না জনসমাজের, না নিশ্মিত ব্যক্তির__ইহাই অর্থ। তশ্তেতি। এই 
কার্পণ্যস্থচক, অকল্যাণছুষ্ট বচন অঙ্ুরাগীর পক্ষে শোভন নহে। “বরাক্ষী 

হতা”__নিজেকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উক্তি করিলেও তাহা অন্কচিত হইবে। 
অপরের কথ ছাড়িয়া দিলেও নিজের সম্পর্কেও তুল্যরমণত্বের অভাব অথচ 

অন্ুরাগিতা পশুপ্রায়ত্ই স্থচনা করে । কিন্তু কোন অনুরাগী ব্যক্তিও কোন 

কারণে কতিপয় কালের জন্ত ব্রত ধারণ করিলে অথব। রাবণসদৃশ লোকের 

সীতা প্রভৃতি বিষয়ে অথবা ছৃষ্স্তাদ্দির অজ্ঞাতকুলশীল শকুস্তলাদিতে এইরূপ 
স্বীয় সৌভাগ্যক্ছচক এবং সেই রমণীর স্ততিগর্ভ উক্তি কেন সম্ভব হইবে না? 

অনার্দিকালযাবত অভ্যস্ত অনুরাগ ও বাসনার সংস্কারের জন্য বীতরাগ ব্যক্তিও 
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“অল্প ধীশক্তিসম্পক্প ব্যক্তি আমার মতবাদের মধ্যে গাহন করিতে 
পারে নাই। যাহারা অধিক আয়াস করিয়াছে তাহারাও ইহার 
পরমার্থতত্ব দেখিতে পায় নাই । আমার মত জগতে কোন উপযুক্ত 

প্রতিগ্রাহক লাভ না৷ করিয়। সমুদ্রের জলের মত স্বদেহের মধোই জরা 

প্রাপ্ত হইবে ।৮ 
এই শ্লোকের দ্বারাও এবংবিধ অভিগ্রায়ই প্রকাশিত হইয়াছে । 

অপ্রস্্তপ্রশংসা অলঙ্কারেও যাহা বাচ্য তাহা! কোথাও বিবক্ষিত হয়, 
আবার কোথাও অবিবক্ষিত' হয়, আবার কোথাও তাহ! বিবক্ষিত 

ও অবিবক্ষিতও হয়--এই ভিন রকমেই ইহার, রচন। হইতে পারে। 

তন্মধ্যে বিবক্ষিতত্বের উদাহরণ যেমন-_- 

“পরার্থে যে গীড়া অন্নুভব করে, ভাঙ্গিলেও যে মধুর থাকে, যাহার 

বিকার সংসারের সকলের কাছে প্ররিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি একেবারে 
অক্ষেত্রে পতিত হইয়! বৃদ্ধি না পায় তাহা কি ইক্ষুর দোষ না উষর 

মরুভূমির অপরাধ ?? 

স্বীয় শঁদাসীন্ত সত্বেও তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিলে যদি এইবূপ উক্তি করেন 

তাহা অসম্ভব হইবে কেন? বীতরাগ ব্যক্তি ভাবসমূহ উল্ট। রকমে 
দেখেন না; বীপানিক্কণ তাহার কাছে কাকের রবের মত শোনায় না। স্থতরাং 

প্রস্তাবিত বিষয় অনুসারে অনুরাগী ও বীতরাগ উভয়ের পক্ষেই এইরূপ উক্তি 

সম্ভব। অপ্রস্ততপ্রশংসা অলঙ্কারে ও অপ্রন্তাবিত অর্থ সম্ভবপর হইলেই সেই 
অর্থগ্রাহ্থ হয়। তেজন্বী ব্যক্তি সম্পর্কে, এইরূপ অপ্রস্ত্তগ্রশংসা হইতে 

পারে না_-“অহো ধিক তোমার দীনত11৮ আপত্তি হইতে পারে যে এই 
শ্লোকে ব্যাজস্ততি প্রপঙ্গান্গত বলিয়়াই অসম্ভব হইবে ন।; এই আশঙ্কা করিয়! 

বলিতেছেন_ন চেতি। এই শ্লোকের চারিটি পদের দ্বার! ক্রমান্বয়ে 

নিঃসামান্তগুণশীলতাঃ নিজের মহিমার উৎকর্ষ, বিশেষজ্ঞতা ও পরিতাপ 

ব্যগ্িত হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্য! দেওয়! হইয়াছে । প্রশ্ন হইতে পারে, ইহারই 
€ অপ্রস্কতগ্রশংসারই ) বা কি প্রমাণ আছে? এই আশঙ্কা করিয়া 

বলিতেছেন--তথা চেতি। “এই গ্লোক ধর্কীন্তির রচিত।”_-এইবূপ বলায় 
কি স্থবিধ! হইল? এইরূপ আপত্তি আশঙ্কা করিয়া তাহার রচিত এমন একটি 
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অথব। যেমন মদীয় শ্লোকে-- 

“এই যে সুন্দরাকৃতিবিশিষ্ট অবয়বসমূহ দৃষ্টি পথে আসে ক্ষণকালের 
জন্যও যে চক্ষুর বিষয়ীভূত হইলে ইহারা সফলপও। লাভ করে সেই চক্ষু 
এখন আলোকহীন লোকজগতে অন্ত সকল নগণ্য অবয়বের তুল্য 

হইয়াছে অথবা তাহাদের তুল্য হয় নাই।” 

এই ছুই শ্লোকে ইক্ষু ও চক্ষুর স্বরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহারা 
প্রস্তাবিত বিষয় নহে; যেহেতু কোন মহাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনুপযুক্ত 

স্থানে পতিত হুইলে তিনি যে ব্যর্থতা লাভ করেন তাহা বর্ণনা করিবার 
উদ্দেশ্ঠই দুইটি শ্লোকের ব্যঞ্জিত তাশুপর্্য এবং তাহাই প্রস্তাবিত 

বিষয় । অবিবক্ষিতত্বের উদাহরণ, যেমন _- 

শ্পোকের সাহাষ্যে ইহার অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন যাহার অর্থসম্পর্কে কোন 
বিবাদ নাই-_সস্ভাব্যত ইতি । অনধ্যবসিতাবগাহনম্-যেখানে অবগাহনের 

উদ্যোগ কর হইলেও তাহা সম্পাদ্দিত হয় নাই। পরমার্থতত্ম-ঘে পরম 

'অর্থতত্ব কৌন্তভাদি হইতেও উত্তম । অলন্ধসদৃশপ্রতি গ্রাহকম্__-অলন্ধঃ যত্বের 

সহিত পরীক্ষিত হইলেও পাওয়! যায় নাই, যাহার সদৃশ বস্ত যেখানে সেইরূপ 
প্রতিগ্রাহম্--একটি একটি করিয়া গ্রাহ বা জলচর প্রাণী অর্থাৎ এরাবত, 

উচ্চৈঃশ্রবা ধন্বস্তরি সদৃশ । এবংবিধ ইতি । পরিদেবিত বা খেদ-বিষয়ক। 

এই সমগ্র অর্থে অপ্রস্ততপ্রশংনা ও উপমা_এই ছুইটি অলঙ্কার আছে। বাচ্য 
অলঙ্কারের প্রতীতির পর নিজের মধ্যে বিন্ময়ের আধার থাকায় অদ্দত বসে 
বিশ্রান্তি হইতেছে । এই অর্থ পরের কাছে অতান্ত আদবের বস্তু হওয়ায় এবং 

প্রযত্বের সহিত গ্রহণযোগ্য হওয়ায় উৎসাহ উৎপাদন করিতেছে ; ইহা অত্যান্ত 

উপাদেয় হইয়া কতিপয় সমুচিত জনের উপকার সাধন করিগংছে। এইভাবে 
নিজের মধ্যে কুশলকারিত প্রদর্শনের দ্বারা ধশ্মবীরের কথকিৎ স্পর্শের জন্ত 

বীর রসে বিশ্রীস্তি হইতেছে-_ইহা মানিতে হইবে । অস্যথা শুধু খেদোক্তি 

প্রকাশে কি ফল হইবে? যদ্দি বলা বায় নিজের সম্বন্ধে অদূরদশিত1 আবেদিত 
হইয়াছে, তন্বারা নিজেরও কোন উদ্দেশ্ট সাধিত হইল নাঃ পরেরও কোন উদ্দেশ্য 
সাধিত হইল না। অধিক বলিয়া লাভ কি? আপত্তি হইতে পারে যে 

যেখানে যথাশ্রত-প্রস্তাবিত অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতি ঘটে সেইথানে অপ্রস্কভ- 
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“ ওহে তুমি কে? বলিতেছি, আমাকে দেবাহত শাখোটক বৃক্ষ 
বলিয়া জানিবে। “তুমি যেন বৈরাগ্য হইতেই এইরূপ বলিতেছ ?” 
তুমি তো তাহ! ভাল করিয়াই জান।” “কেন এইরূপ কথা বলিতেছ ?* 
“এখানে বামদিকে বটবৃক্ষ ; তাহাকে পথিকেরা সর্বতোভাবে স্বীকার 

করে। কিন্তু আমি পথে অবস্থিত থাকিলেও আমার পরোপকারক 

ছায়ামাত্র নাই ।' » 
কোন বৃক্ষবিশেষের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্ভব নহে । সুতরাং এই 

প্লোকের বাচ্য অর্থ বিবক্ষিত হয় নাই। সমৃদ্ধিশালী অসশুপুরুষের 

সমীপবস্তী কোন দরিদ্র মনম্বী ব্যক্তির পরিতাপ এই বাক্যের তাশুপর্ধ্য ॥ 
তাহাই বাচ্য অর্থের ছার! প্রকাশিত হইয়৷ প্রতীত হইতেছে । 

বিবক্ষিতত্ব ও অবিবক্ষিতত্ব যেমন-_ 

“হে পামর, তুমি এই উতপথবর্তী শোভাহীন ফুলফলপত্ররহিত 
বদরীবৃক্ষকে জীবিকা দান করিয়া! উপহাসের পাগ্র হইবে ।% 

এখানে বাচ্য অর্থ স্থসঙ্গত নহে আবার একেবারে অসম্ভবও নহে । 

আুতরাং বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য ও আপ্রাধান্ত যত্রসহকারে 

নিরূপণীয়। 

প্রশংসার বিষয় হয়ত হউক ; এখানে তে অর্থসঙ্গতি আছেই । এই আপত্তি 
আশঙ্কা করিদ্না দেখাইতে উপক্রম করিতেছেন যে সঙ্গতি থাকিলেও এইথানেও 

অপ্রস্ততপ্রশংসা হইবে-__অপ্রস্ততেতি | নন্বিতি। যাহাদের দ্বারা জগৎ অলঙ্কৃত 
হয়। যাহার অর্থাৎ চক্ষুর ক্ষণকালের জন্য বিষয়ীভূত হইলে ইহারা সফলতা 
লাভ করে সেই চক্ক__-এইভাবে যোজনা করিতে হইবে । “আলোক” বলিতে 
বিব্চেনাও বুঝিতে হইবে । ন সমমিতি। হাত পরের স্পর্শ ও গ্রহণ 
প্রভৃতির পক্ষেও উপযোগী । অবয়বৈরিতি | অর্থাৎ অতিতুচ্ছপ্রায় । অগ্রাপ্তপর- 
ভাগ্যন্ত--অপ্রাপ্তধ পরঃ উৎকৃষ্ট ভাগ:_অর্থলাভাত্মক ও কীত্তিবিস্তারাত্মক 

সৌভাগ্য যাহার ছারা তাহার । কথয়ামি-_ইত্যাদি তগ্প্রশ্নের প্রত্যুত্তর । 
এই পদের দ্বারা বলিতেছেন যে ইহ1 বলিবার বিষয় নহে, কারণ শুনিলে 
খেদেরই কারণ হইবে ; তথাপি যদি নির্বদ্ধ দেখাও তাহা হইলে বলিতেছি। 
বৈরাগ্যার্দিতি। কাকুর দ্বারা এবং “দৈবহতকং, এই পদের দ্বারা তোমার 
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বৈরাগ্য স্থচিত হুইতেছে। সাধুবিদিতমিতি--ইহ1 উত্তর । কল্মাদিতি__ 
বৈরাগ্যবিষয়ে হেতুবাঁচক প্রশ্ন । ইদং কথ্যতে--এই অংশে যে উত্তর দেওয়া! 

হইতেছে নির্ধেদের কথ স্মরণ করিয়া তাহার তাপ কোনরূপে নিরূপণ 
করিতে হইবে। বামেনেতি। অর্থাৎ নীচকুলোগুব । বট ইতি। ফল- 
দানশক্তিরহিত ; শুধু ছায়া করিতেছে তাই ঘাড় উচু করিয়া আছে। ছায়া- 

পীতি। শাখোটক এক প্রকারের বৃক্ষ শ্রশানাগ্রির শিখ যাহাকে স্পর্শ করে। 
এখানে অবিবক্ষিত হওয়ার কারণ বলিতেছেন__ন হীতি। যে অসৎপুরুষ 

সম্বদ্ধিশালী। “সমৃদ্ধসৎপুরুষ:-_-এইরপ পাঠ গ্রহণ করিলে, সমৃদ্ধিবশতঃ 
সৎপুরুষ, গুণের জন্য নহে ; এইবপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে । নাত্যস্তমিতি 

ব্ঙ্গ্য আছে বলিয়! বাচ্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই, এইদপ বল] যায় নাঁ- 

ইহাই তাৎপর্য । স্থৃতরাং উৎ্পথজাতাক্জাঃ ইতি-_নেই কুলোভ্ভূত1৷ নহে এইরূপ 

রমণীর । অশোভনায়ঃ ইতি-_লাবণ্যরহিতার। ফলকুস্থমপত্ররহিতায়াঃ 
ইতি--এইরূপ হইলেও কোন রমণী পুত্রশালিনী হইলে অথবা ভ্রাতা প্রভৃতি 

জনে পরিপুর্ণ হইলে সঙ্বন্ধবর্গের দ্বারা পোষিত হইয়া পরিরক্ষিত হয়। হে 
পামর, কেহ যদি বদরীবৃক্ষকে অতিশয় ষত্বে লালনপালন করে তাহ হইলে 
সে যেমন উপহাসাম্পদ হয় তুমিও সেইরূপ হইবে। এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে 
অপ্রস্ততপ্রশংসার নিকূপণ করিয়। প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহ। নিরূপণীয় তাহার উপ- 

সংহার করিতেছেন_তকম্মাদিতি । যেহেতু লাবণ্য ইত্যাদি (পৃঃ ২১৬)। 
অপ্রস্ত্ত প্রশংসার উদ্াহরণেও লোকের ভ্রান্তি দৃষ্ট হইয়াছে সেই জন্য | ৪০ ॥ 

এইভাবে ব্যঙ্গযের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া যেখানে তাহা একবারেই নাই 
সেইখানে কিরূপ হইবে তাহা নিরূপণ করিতেছেন-_ প্রধান" ইত্যাদি কারিকা 

ছুইটির দ্বারা । শব্ধ চিত্রমিতি। যমক' চক্রবন্ধ প্রভৃতি চিত্র বলিয়! তো 

প্রসিদ্ধই ; অর্থচিত্রও সেইকধপ মনে রাখিতে হইবে । আলেখ্যপ্রখ্যমিতি | 

রসাদি প্রাণবঞ্জিত, মুখ্যবস্তর প্রতিকৃতিম্বরূপ । অথ কিমিদমিতি | পূর্ববপক্ষীর 

প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বার অভিপ্রায় বলা হইতেছে । প্রশ্নের উত্তর-_যত্ত্র নেতি। 

ধিনি আক্ষেপ বা অভীষ্ট বস্তুর প্রতিষেধ করিম্বাছেন তিনি স্বীয় অভিপ্রাক্স 

দেখাইতেছেন-_ প্রতীয়মান ইতি। অবস্তসংস্পশিতা। ক-চ-ট-ত-পাদিবৎ 

অর্থশূন্তত্থব অথবা দশদাড়িম্ প্রভৃতি-বাক্য যাহাদের মধ্যে গ্রত্যে কটির অর্থ আছে 
কিন্তু সব কয়টি বাক্য মিলিয়া কোন অর্থ হয় না । আপত্তি হইতে পারে যে ইহা 

কবির বিষয় হইবে না, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন কবিবিষয়শ্চেতি । 



তি ধ্ন্যালোক 

“কথিত নিয়মানুসারে ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যে প্রধান ও অপ্রধান 
উভয় প্রকারে অবস্থিত থাকে। তাহা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু 
তাহ চিত্র বলিয়া অভিহিত-হয় ।৮ ৪৯ ॥ 

“শব্দ ও অর্থের প্রভেদানুসারে চিত্র দ্বিবিধ হইয়া থাকে । 
তাহার মধ্যে কতক অংশ শব্দচিত্র; বাকী অংশ বাচ্য অর্থ 
সম্পকিত।” ৪২ ॥ 

ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধান্ত লাভ করিলে ধ্বনিনামক কাব্যপ্রকারের 
পরিচয় পাওয়া যায়; তাহার অপ্রাধান্ত হইলে সেই কাব্যকে বলা যায় 

গুণীভূতব্যঙ্গ্য। এতদ্যতিরিক্ত যাহা রসভাবাদি তাতপর্য্যরহিত ও 
ব্ঙ্গযার্থপ্রকাশের শক্তিশুন্ত তাহা কেবল বাচ্য ও বাচকের বৈচিত্র্যকে 
আশ্রয় করিয়া রচিত হয় ; তাহা প্রাণহীন আলেখ্যের মত হইয়া প্রকা- 

শিত হয় এবং তাহার নাম চিত্র। তাহ! প্রধানতঃ কাব্য নহে; তাহ! 

কাব্যের ন্থুকরণ। তন্মধ্যে কোনটি শব্দচিত্র, যেমন ছুর্ঘট যমকাদি। 
বাচ্যচিত্র শব্দচিত্র হইতে বিভিন্ন ; ইহাতে ব্যঙ্গ্যার্থের সংস্পর্শরহিত, 

পপ ৮ পাপা 

যদিও এই বক্তব্য কাব্যরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই । তবু কবিরা এইরূপ করিয়াই 

থাকেন ? যেহেতু বাগ্থকিবৃত্তান্তের ন্যায় অন্য কোন অপ্রকৃত বিষয়ের এখানে 

নামকরণ কর! যাইতে পারে না। যদ্দি ইহা কবির বিষয্ীভূত হইল তাহা 

হইলে ইহার ছার! প্রীতি উৎপাদন করিতে হইবেই এবং তাহা অবশ্ঠ বিভাব, 

অন্ুভাব ও ব্যভিচারী ভাবে পর্য্যবনির্ত হইবে। কিংত্বিতি। “বিবক্ষা 

তৎপরত্েন ন্নঙ্গিত্বেন কদাচন” ইত্যাদিতে (২1১৮) অলঙ্কার প্রয়োগ করিবার 

সম্পর্কে অভিনিবেশের যে নিয়ম প্রকার বলা হইয়াছে তাহা যখন অঙ্থসরণ 

করেন ন!। 'রসাদিশৃন্যতেতি ৷ সেইখানে রসাঁদির প্রতীতি নাইঃ যেমন পাক 
প্রস্তিতে অনভিজ্ঞ পাচক কর্তৃক বিরচিত মাংসপাকবিশেষ। আপত্তি হইতে 

পারে যে ঘেমন অকুশলী ব্যক্তিকৃত শিখরিণী নামক খাঘ্যে মধুর আম্বাদ 

পাওয়া যায় সেইরূপ সেইপ্রকার ফাব্যেওবস্তৃনিষ্ঠ সৌন্দর্য্য হইতে কখনও কখনও 

রসান্বাদ হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন--বাচ্য ইত্যাদি. 

অনেনাপীতি। পুর্বে স্ূর্ণকূপ রসশৃন্যতার কথ বলা হইয়াছে ; এখন রস" 
ূর্বলতার কথা বল! হইতেছে । ইহা! “অপি শব্বের অর্থ। অজ্ঞ ব্যক্তি 
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রসাদিতাতপধ্যশুন্ত উতপ্রেক্ষার্দি বাক্যের অর্থরূপে অবস্থিত থাকে । 
প্রশ্ন হইতে পারে- আচ্ছা, এই চিত্রনামধেয় বস্তটি কি1-_-যেখানে 
প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শ নাই । পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে প্রতীয়- 
মান অর্থ তিন প্রকারের । তন্মধ্যে যেখানে বস্তু বা অস্ঠ অলঙ্কার ব্যঙ্গ্য 

হয় না তাহা চিত্রের বিষয় বলিয়া! কল্পিত হউক। যেখানে রসাদির 

বিষয় থাকে না, সেইরূপ কাব্যপ্রকার সম্ভবই হয় না; কারণ কাব্য 

(কোন বস্তুর সংস্পর্শে আনিবে না এইরূপ হইতেই পারে না। আবার 
জগণ্গত সকল বস্ভতই কোন রস বা ভাবের অঙ্গ হিসাবে থাকে, অন্ততঃ 

ইহাদের বিভাব হিসাবে । রসাদিও চিত্ববৃত্তিবিশেষ ; এমন বস্তব 

জগতে নাই যাহা কোন চিত্তবুত্তি উত্তপন্পন করে না। তাহা উতুপন্ন না 

হইলে উহ কবির বিষয়ই হইবে না; তাই কবির কোন বিশেষ বিষয়ই 

চিত্র বলিয়া নিরূপিত হয়। পূর্ববপক্ষীর এই আপত্তির উত্তরে বলা 

হইতেছে_-ইহা! সত্য; এমন কোন কাব্যপ্রকার নাই যাহাতে 
বসাদির প্রতীতি হয় না। কিন্তু যখন রসভাবাদি প্রকাশ 

যে শিখরিণী প্রস্তত করিয়াছে তাহাতে “অহো। শিখরিণী” শিখরিণীসম্পকিত 

এইরূপ জ্ঞান হইয়! চমৎকারের 'মাস্বাদ হয় না? বরং বক্তারা বলিয়া থাকেন, 
“এখানে দৃধি, গুড় ও মরিচের সামঞ্তন্তহীন সংযোগ হইয়াছে ।” উক্তমিতি। 

আমাকর্ৃকই | অলঙ্কারনিবন্ধ £__শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যোজনা । 

প্রশ্ন হইতে পারে “তচ্চিত্রমভিঘীয়তে” (তাহ চিত্র বলিয়া! অভিহিত হয়-_ 

৩৪১) এইরূপ উপদেশের কি প্রয়োজন? তাহা কাব্য নহে-- ইহা 

কথিতই হইয়াছে । যদ্দি বলা হয় তাহ! হেয় এইরূপ উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে, 
তাহ] হইলে উত্তর দেওয়। যাইতে পারে, আচ্ছ1, কেহ ঘট নিশ্বাণ করিলে 

তো কবি হয়েন না। এই বক্তবাই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে কবিরা 

অবশ্থই চিত্র রচন! করিয়! থাকেন এবং সেইজগ্ভ উপদেশ দেওয়া হইতেছে 

বে ইহা হেয়; ইহ! নিকপণ করিতেছেন--এতচ্চ ইত্যাদির দ্বারা। পরিপাক- 

বতামিতি। শব্দার্থবিষয়ক রমসৌচিত্যলক্ষণযুক্ত পরিপকতা আছে যাহাদের । 
“পদসমূহ যে পরিবর্তনসহিষ্ণতা পরিত্যাগ করে”__পরিপকতার এই যে 

লক্ষণ ইহা! রসৌচিত্যকে আশ্রয় করে এইরূপ বলিতে হইবে ; অন্তথা তাহার 
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করিবার ইচ্ছা না করিয়া কবি শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার রচনা 

করেন তখন রচয়িতার সেই বিবক্ষা অন্থুসারে অর্থের রসার্দি- 
শৃম্ততার পরিকল্পনা করা হয়। কাব্যে শব্দসমূহের অর্থ কবির 

বিবক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত থাকে । কবির বিবক্ষা না 

থাকিলেও শুধু বাচ্য অর্থের সামর্ঘ্যের দ্বারাই রসাদির প্রতীতি উৎপন্ন 
হইলে তাহা অতিশয় দুর্বল হয়। এই ভাবেই নীরসত্বের পরিকল্পনা 
করিয়া রসহীন চিত্রের বিষয় ব্যবস্থাপিত হয়। তাই ইন বলা 

হইয়াছে-_- 
“রসভাবাদিবিষয়ক বিবক্ক্ষা না থাকিলে যে অলঙ্কার রচনা! করা 

হুয় তাহা চিত্রের বিষয় বলিষা স্থির করা হইয়াছে । রসাদির বর্ণনা 
দেওয়ার বিবক্ষাই যেখানে কাবোর তাতপর্যের বিষয় হয় সেইখানে 
এমন কাব্যই হইতে পারে না যাহা ধ্বনির অন্তর্গত নয়।৮ 

বিশৃঙ্খলবাক্ কবিরা রসাদির তাশুপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়াই 
কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন দেখিয়া আমরা এই চিত্রের পরিকল্পনা 

করিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ উপযুক্তরূপে কাব্যনীতির ব্যবস্থা 

করিয়াছেন বলিয়া! এখন আর এমন কাব্যপ্রকারই নাই যাহা ধ্বনির 

বহিভূতি ; যেহেতু পরিপক কবিরা রসাদিতাণপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া 

অন্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে তাহা শোভন হয় না। রসাদিতাণ্পধ্যে 

কোন হেতু থাকে না। অপার ইতি। অনাদি ও অনস্ত। যথারুচি 
পরিবর্তনের কথা বলিতেছেন- শৃঙ্গারীতি । শুঙ্গারোক্ত বিভাব, অন্ুভাব 

ও ব্যভিচারী ভাবের চর্ধবণাক্ষপ প্রতীতি থাকিলেই কবি শৃঙ্গারী হয়েন, স্ত্রীর 
প্রতি আসক্তিশ্ঈীল হইলেই তিনি শূজারী হয়েন না_ইহা! মনে রাখিতে 

হইবে। সুতরাং “কবেরস্তর্গত ভীবং” (কবির অন্তর্গত ভাব) “কাব্যার্থান্ 
ভাবপপতি” (কাব্যার্থসমৃহকে ভাবিত করে )- ইত্যাদি বাক্যে ভরতমুনি “কবি” 
শব্দকেই প্রধান করিয়। প্রয়োগ করিয়াছেন। রসের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে 
এই সকল, কথা নিক্পিত হইয়াছে । জগদিতি। সেই রসে নিমজ্জন- 
বশতঃ। সকল রসের উপলক্ষণ হিসাবে 'শৃঙ্গার' পদের প্রয়োগ হইয়াছে । 
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এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা অভীষ্ট রসাঙ্গতা লাভ করিলে প্রশস্ত 
গুণসম্পন্ন না হয়। এমন অচেতন বস্তু নাইই যাহারা যথাযথভাবে 

সমুচিত রসের বিভাব হইলে অথবা যাহাদের বর্ণনায় চেতনবজ্তবর 

বৃত্তান্ত যোজন। কর। হইলে তাহা রসের অঙ্গ হয় না । তাই ইহ 

বলা হইতেছে-_ 

“অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি ব্রচ্জা। যেমন 

ইহার অভিরূচি দৈইভাবেই এই বিশ্ব পরিবপ্তিত হয়। যদি কৰি 
শঙ্গাররসপ্রবণ হয়েন.তাহা হইলে সমগ্র জগত রসময় হয়। আবার 
তিনিই যদ্দি বীতরাগ হয়েন তাহা হইলে সকল জগত রসহীন হইয়া 
পড়ে। স্ুকবি নিজের স্বাধীন প্রেরণা অনুসারে চেতনাহীন বন্ত্ব- 

সমূহকে চেতন প্রানীর মত ব্যবহারে প্রবপ্তিত করান এবং চেতনবস্তকে 
অচেতনবস্তুর মত ব্যবহারে নিয়োজিত করান।” 

স্রতরাং এমন বস্তু নাই যাহা সর্বতোভাবে বসতাশুপধ্যবান্ 

কবির রসম্থষ্টিমূলক ইচ্ছানুসারে তাহার অভিপ্রেত রসের অঙ্গতা লাভ 

না করে এবং সেইভাবে সপ্নিবেশিত হইলে চারুত্বাতিশষ্যের পোষকতা 

সম এবেতি যতক্ষণ রসিক না হইবেন ততক্ষণ পধ্যস্ত এই বস্তনিচয় 
(ভাবার্থ) পরিদৃশ্তমান হইলেও ইহারা ম্থথ, দুঃখ, ওুঁদাপীন্ত প্রভৃতি লৌকিক 

অন্ুভভূতিমাত্র দান করিতে পারে , তথাপি কবিবর্ণনা পধান্ত »1 পু ছিতে 

পারিলে ইহারা অলৌকিক রসাম্বাদভূমিতে অধিষ্টিত হয় না। যাহা 
চারুত্বাতিশযষ্যের পরিপোষণ করে না তাহ] নাইই-_ এইরূপ যোজনা করিতে 

হইবে । স্বেঘিতি । বিষমবাণলীলাদিতে । হাদয়বতীঘিতি। “হি অঅ 
ল লি আ”- প্রারুত কবিগোষ্ঠিতে প্রসিদ্ধ এই সকল গাথাসমূহে। ধর্ম 

প্রভৃতি (ধর্শ, অর্থ, কাম) ত্রিবর্গের যে উপায় সেই সকল জ্ঞাতব্য নিষয়ের 
বর্ণনায় কুশল যে সকল গাথা তাহাদেক সম্পর্কে ধাহীরা প্রাজ্ঞ তাহারা 

সহৃদয় বলিয়া কথিত হয়েন। সেইন্দপ গাথা যেমন ভটেন্দুরাজের__ 

“ প্কার্পীসলতা গগনলজ্ঘী 'হউক”-_ এইভাবে কেহ ক্ুবকের ম্ৃখবদ্ধীন 
করিয়। প্রতিবেশী বধূর পরম শাস্তির ব্যবস্থা করিল।' কার্পাসলতা৷ গগন 

লঙ্ঘন করুক-_এখানে এইভাবে কৃষকের স্থখ বদ্ধন করিয়া প্রতিবেশী 
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না করে। এই সকল জিনিষহই মহাকবিদের কাব্যে দেখা যায়। 
আমরাও স্বীয় কাব্যপ্রবন্ধে ইহা যথাযথভাবে দেখাইয়াছি। এইভাবে 
অবস্থিত থাকিলে কোন কাব্যপ্রকারই ধ্বনির ধর্খাত্ব হইতে বিচ্যুত 
হয় না। রসাম্ষায়ী হইলে কবির রচিত গুণীভূতব্যঙ্গযলক্ষণযুক্ত 
কাব্যও রসাঙগতা৷ লাভ করে-_ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । আবার চাটু 
বাক্যসমূহে অথব। দেবতান্তরতিসমূহে রসার্দি যে অঙ্গ হিসাবে. থাকে 
অথব৷ ভ্রিবর্গলাভোপায়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ে নৈপুণ্যশালী ব্যক্তির 
হৃদয়গ্রাহী কোন কোন গাথাতে যে ব্যঙ্গ্যসমদ্থিত বাচ্য অর্থের প্রাধান্য 
থাকে ও সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যে বাচ্য প্রাধান্ত লাভ করে বলিয়৷ ধ্বনি 
নিশ্চল হইয়া থাকে__ইহা। পুর্বে বলা হইয়াছে । সুতরাং কাব্যবিষয়ক 
নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়া গেলে যদি বা প্রাথমিক অভ্যা সার্থী 
চিত্রের ব্যবহার করে তবুও পরিণতবুদ্ধি কবির্দের পক্ষে ধ্বনিই কাব্য। 
তাই এই সংগ্রহশ্লোক দেওয়া হইল-_ 

“যেখানে রস বা ভাব তাতপধ্যের সহিত প্রকাশিত হয়, যেখানে 

বস্ত বা অলঙ্কারকে গোপন করিয়াই অভিহিত কর! হয়, কাব্যমার্গে 
তাহার নাম ধ্বনি; ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য তাহার একমাত্র নিমিত্ত এবং 

সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহাকেই কাব্যের বিষয়- বলিয়া জানিবেন।” 

বধৃকে পরম শাস্তি দেওয়া হইল। চৌর্ধ্যসম্ভোগ অভিলষণীয় ; এই ব্যঙ্গ্যের 
বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অলঙ্কত হইয়া বাচ্যই সুন্দর হইয়াছে । ”গোদাবরী তীর- 

স্থিত লতানিকুঞ্জ পরিপক জন্বফলে পরিপূর্ণ হইলে কৃষকবধূ জন্ফলের রসের 
স্তায় রক্তবর্ণ বসন পরিধান করে।” অতএব ত্বরিত চৌব্যসস্তোগের জন্য 

বন্ত্রের সেই সেই ভাগ জন্থুফলের রসে রঞ্কিত হইতে পারে; তাহা গোপন 

করিবার ইচ্ছা এখানে গুণীভৃতব্যঙ্গ্যের বিষয়। অধিক বলিয়া লাভ নাই। 

ধবনিরেব কাব্যমিতি । দেহ ও দেহী অভিন্নই বটে; শুধু ভেদ বুঝাইবার 
জন্ত ইহাদের মধ্যে বিভাগ করা হইয়াছে । 'বা+ পদের প্রয়োগের অন্ত 
তাহার পুর্বোক্ত আভাস প্রততিও ধরিতে হইবে। সংবৃত্তেতি। গোপন 
করিবার জন্য ইহার সৌন্দধ্য লাভ হয়_ইহাই অর্থ। কাব্যাধ্বনীতি ॥ 

কাবামার্গে। বিষম়ীতি । ত্রিবিধ ধ্বনির তাহ। কাব্যমার্গ বা বিষয় | ৪১, ৪২ ॥ 
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সেই ধ্বনির আবার গুণীভূত অলঙ্কার এবং নিজের 
প্রভেদসমূহের সঙ্গে স্কর বা সংস্থষ্টি হয় বলিয়। তাহা বন্ুভাবে 
প্রকাশিত হয়। ৪৩ ॥ 

সেই ধ্বনির নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে এবং গুণীভূতব্যঙ্য ও 
বাচ্যালক্কারসমূহের সঙ্গে সঙ্কর ও সংস্যপ্টির ব্যবস্থা করিলে দৃষ্টাস্তে 
ইহার বহু প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইবে। এইভাবে বিচার করিলে 
দেখা যাইবে যে নিজের প্রভেদের সঙ্গে সঙ্করযুত্ত, নিজের প্রভেদের 

সঙ্গে সংস্থন্তিযুক্ত, গুখীভূতব্যঙ্গযের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের 
সঙ্গে সংস্থগিযুক্ত, ব্যঙ্গ্যাতিরিক্ত বাচ্যালঙ্কারের সঙ্গে সম্করযুক্ত, 

ব্ঙ্্যাতিরিক্ত বাচ্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংস্থগ্রিযুত্ত, সংস্থষ্টিমূলক 
অলঙ্কারের সঙ্গে সংস্থষ্টিযুক্ত-_ইত্যাদি বহুরকমে ধ্বনি প্রকাশিত 
হয়। তন্মধ্যে নিজের প্রভেদের সঙ্গে সঙ্কর কখনও কখনও অন্ুগ্রাহা- 

পাপা পিল দিসি পপাপিপাস্পসাপ পপ পাস নিস্পাপ সিসি শা সী পপ 

এইভাবে ছুইটি শ্লোকের ছারা সংগ্রহার্থ বুঝাইয়। তাহার বহুপ্রকারত্ব 
প্রদর্শক কারিকাপাঠ যোজনা করিতেছেন--সগুণীতি। গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও 
অলঙ্কারের সহিত যাহারা বর্তমান থাকে তাহার ধ্বনির নিজস্ব গ্রভেদ ; 

তাহাদের সন্কর ও সংস্যবিমূলক মিশ্রণের জন্য ধ্বনি অনস্তপ্রকারযুক্ত হয়_-ইহাই 
তাৎপর্য; । বন্ুপ্রকারতা দেখাইতেছেন--তথাহীতি । নিজের ভেদসমূহের 
দ্বারা, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের দ্বারা এবং অলঙ্কারের দ্বার! প্রকাশিত হয়--এই তিন 
প্রভেদ। সেইখানেও প্রত্যেকটির সঙ্কর ও সংস্ষ্টির জন্য ছয় প্রকার। 
সম্করেরও তিন প্রকার হইতে পারে- অস্কুগ্রাহ-অন্ুগ্রাহক ভাবমূলক সঙ্কর, 
সন্দেহমূলক সঙ্কর এবং একই বাক্যে অন্থুপ্রবেশমূলক সঙ্কর। এইভাবে 

াদশ প্রভেদ। পুর্বে যে পয়ত্রিশ ভেদের কথা বল! হইয়াছে তাহা গুণীভূত- 
ব্যঙ্গ সম্পর্কেও প্রযোজ্য । ধ্বনির নিজের পঞ্চভ্রিংশ প্রভেদ অলঙ্কার- 
বিশিষ্ট হইলে একসগ্ডতি প্রভেদ পাওয়া যায় । তাহাদের সঙ্গে তিন প্রকারের 
সঙ্কর ও সংস্থষ্টির গুণন করিলে দুইশত চুরাশি প্রভেদ হয়। তাহাদের সঙ্গে 

পুর্ববোক্ত পয়ত্রিশ ভেদের গুণ করিলে সাত হাজার চারশত কুড়ি প্রভেদ হয়। 

অলঙ্কার প্রভৃতির অনন্তত্বের জন্য ইহার! অসংখ্যেয় হইয়] পড়ে । সেই বিষয়ে 

বাৎপত্তি জন্মারবার জন্য, কয়েকটি প্রভেদের ত্বদাহ রণ দিতে চাহিতেছেন ; 



৩৩৬ ধ্ন্যালোক . 

অন্ুগ্রাহক ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকে এইবূপ দেখ! যায়, যেমন 

“এবংবাদিনি দেবষৌ” ইত্যাদিতে € পুঃ ১৩৬)। এখানে অর্থশক্তি- 
মূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি প্রভেদের বার অলক্ষ ব্রমব্যঙ্গ্যধবনি 
অন্থগৃহীত হইতেছে । কোথাও প্রভেদঘয়ের সম্পাতসম্পর্কে সন্দেহ- 
মূলক সঙ্করও এইভাবে প্রতীত হয়। যেমন-_ 

“হে দেবর, এই রমণী উত্সবে আমগ্ত্রিত হইয়া এখানে আগিয়াছিল, 

তোমার স্ত্রী ইহাকে কি জানি বলিয়াছে। এই হুতভাগিনা শুন্য 
বলভীগুহে রোদন করিতেছে-__-ইহাকে অন্থুনয় কর ।” 

এখানে “অন্ুনীয়তাম্” (অন্থনয় কর )--এই পদ অর্থান্তরসংক্রেমিত- 

বাচ্য এবং বিবক্ষিতান্থপরবাচ্য ছুই ভাবেই আসিতে পারে। 

সগুণীভৃতব্যঙ্রযৈঃ, “সালঙ্কারৈ:--এই ছুই অপর পদার্থের দ্বারা কারিকায় 
ধ্বনির স্বীয় গ্রভেদের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে বলিয়! লেই বিষয়েরই চারটি 
উদাহরণ দ্িতেছেন-_-তত্রেতি । অস্গৃহমাণ ইতি। লজ্জা প্রতীত হওয়ায় 

তৎ কর্তক। লজ্জা শুঙ্গাবের ব্যভিচারী ভাঁব বলিয়া! এখানে অভিলাষ- 

শঙ্গার অন্ুগৃহীত হইয়াছে । ক্ষণঃ --উৎসব; সেইখানে নিমন্ত্রণের দ্বারা 
আনীত হইলে, হে দেবর, এই রমণীকে তোমার স্ত্রী এমন কিছু বলিয়াছে 
যাহাতে সে রোদন করিতেছে । এই হতভাগিনীকে পড়াহরে অর্থাৎ শৃন্ত 
বলভীগৃহে তুমি অন্থনয় কর। সেই রমণী দেবরের প্রতি অন্থরক্ত ; দেবর- 
জায়া সেই বৃত্তান্ত জানিয়া তাহাকে কোন অনুচিত বাক্য বলিয়়াছে। ষে 
রমণী এই ঙ্লোক বলিতেছে সেও সেই দেবরের চৌরপ্রণয়িণী; সে এই 
ঘটন! দেখিয়া! এই উক্তি করিতেছে--তবে তোমার গৃহি৯ এই বৃত্তাস্ত 
জানিয়াছে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে কলহ স্যপ্টি করিবার উদ্দেশ্টেই সে 
এইরূপ বলিতেছে। “ষে সম্ভোগ একান্ত নির্জনেই কর্তব্য তন্ারা ইহাকে 
পরিতুষ্ট কর”--এইভাবে দেখিলে বাচ্য অর্থ এবংবিধ অর্থাস্তরে সংক্রমিত 

হইতেছে । (অথবা) “তুমি তো ইহার প্রতিই অন্রক্ত হইয়াছ”__-এই 
ভাবে বিচার করিলে ঈর্যাকোপতাৎপধ্যের জন্য 'অস্নয়ন'-শবের 

বাচ্য অর্থ ঈর্ধ্যাকোপব্যঙ্গ্যস্থচক হয়। “ইদানীং এই রমনী তোমার উপযুক্ত 
অনিন্দনীয় প্রেমাম্পদ; আমরা কিন্তু আজকাল গর্থণীয় হইয়া পড়িয়াছি।” 
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_ ইহার কোন একটি পক্ষ গ্রহণ করিবার স্বপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ 
নাই। একই ব্যঞ্জকে অলক্ষ্যক্রমব্টঙ্যধ্বনির ১৪" তাহার স্বীয় অন্য 
প্রভেদ প্রবেশ করিতেছে :এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখান সম্ভব । যেমন 

--“মিঞ্চশ্যামল” ইত্যাদিতে (পুঃ ৮৯ )। নিজের প্রভেদের সঙ্গে 

সংস্থষ্টির উদ্দাহরণ যেমন পুর্ব উদাহরণেই।. এই যে শ্লোক ইহাতে 
অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি ও অত্যস্ততিরস্ৃতবাচ্য ধ্বনির সংস্ষ্টি 
হইয়াছে । গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সঙ্করের উদাহরণ, যেমন-__“ন্ক্কারো 
হায়মেব যদরষ 2” ইত্যাদিতে (পৃঃ ২২২ )। অথবা যেমন-_ 

“যে দু[তক্রীড়াচাতুরীসমূহের কর্তা, যে জতুময় গৃহে অগ্নি- 

সংযোগ করাইয়াছে, যে কষ্টজার কেশ এবং উত্তরীয় অপনয়নে পটু, 
পাগুবেরা যাহার দাস, ছ্ঃশ।সনাদির যে রাজা, একশত অনুজের যে 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অঙ্গরাজের যে মিত্র-_-সেই অভিমানী দ্ষ্যোধন কোথায় 
আছে বল। আমরা ক্রোধভরে তাহাকে দেখিতে আসি নাই।” 

এই ঈর্ধযাস্থচক ব্যঙ্গ্য অর্থের অঙ্থগামিতা বশতঃ বিবক্ষিতান্তপরত্ব 
হহয়াছে। উভয়প্রকারেই নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ হওয়ায় একটি পক্ষের 

নিশ্চিত সিদ্ধান্তের কোন প্রমাণ নাই; ইহাই কথিত হইয়াছে । ষে 

অর্থ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্টে যে শব্ধ ব্যবন্বত হইয়াছে সেই শব্দে? সেই বাচ্য 

অর্থ রাখিয়াই ইহ? ব্যঙ্গযপরতন্ত্ব হইয়াছে; কিন্তু অর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যের 

ক্ষেত্রে বাচ্য অর্থের রূপান্তর ঘটিয়াছে। অথবা অন্ত ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে 
পারে £__দেবরকে অন্ত রমণী সম্ভোগ করিতে দেখিয়া এ দেবরানুরক্ত কোন 

ভ্রাত্ৃজায়া সেই দেবরকে ইহা বলিতেছে, যেহেতু “হে দেবর” এইরূপ আমন্ত্রণ 
কর। হইয়়াছে। পুর্ধবধ্যাখ্যায় “হে, দেবর” এই সম্ভাষণ আমন্ত্রিত। রমণীর প্রতি 

অপেক্ষা-স্থচক বলিয়! ব্যাখ্যাত হইম়ছে। বাছল্যেনেতি । কাব্যে সর্বন্র রসাছি 

তাৎপধ্য আছে; সেইখানে একই ব্যঞ্কের অন্কপ্রবেশের দ্বা৭ রস্ধ্বনি ও 

ভাবধ্বনির অভিব্যগ্রন হইতে পারে » যেমন এক্সিগ্কপ্তামল” ইত্যাদিতে বিপ্রলম্ত 

শ্ঙার রস ও তাহার শোক ও আবেগাত্মক বাভিচারী ভাবের চর্বণ! হয়। 

এইভাবে ত্রিবিধ সঙ্করের ব্যাখা করিয়া সংস্ঙির উদ্দাহরণ দিতেছে ন-- 
ফ 
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এই যে উদাহরণ ইহাতে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধবনি সমগ্র বাক্যের 

অর্থঃ পদগুলি ব্যঙ্গ্যসমস্থিত বাচ্য অর্থ অভিহিত করিতেছে ; তজ্জন্য 
ইহাদের সম্মিশ্রণ হইয়াছে । সুতরাং আরও বলা যাইতে পারে যে 
বদি পদের অর্থকে আশ্রয় করিয়া-গুণীভূতব্যঙ্গ্য থাকে এবং বাক্যের 
অর্থকে আশ্রয় করিয়া ধ্বনি থাকে, এইভাবে সঙ্কর হইলেও তাহাতে 

কোন বিরোধ হয় না। যেমন নিজ প্রভেদসমূহের মধ্যে সঙ্করের ফলে 
বিরোধ হয় না, এইখানেও তেমনি । আবার ধ্বনির অন্যান্য গ্রভেদ- 

সমূহ পদের অর্থ এবং বাক্যের অর্থকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের সঙ্গে 

সঙ্ধরমূলক সম্বন্ধের দ্বারা যুক্ত হইলে কোন বিরোধিতা হয় না। 
অধিকস্ত, এই ব্যঙ্গ্যকে আশ্রয় করিয়া প্রধান ও অপ্রধান ভাব 
হইলে তাহারা পরস্পরবিরোধী হয়; বিভিন্ন ব্ঙ্গ্যকে আশ্রয় 
করিলে সেই বিরোধিতা হয় না। এই কারণেও ইহাদের 

মধ্যে কোন বিরোধিতা হয় না। বাচ্যবাচকভাব থাকিলে 

যেমন একই জায়গায় বহু পদার্থের এই সঙ্কর ও সংস্থষ্টিমূলক 

স্বগ্রভেদেতি | অত্রহীতি । “লিপ্ত শব্দাদিতে বাচ্য অর্থ তিরস্কত হইয়াছে ; 

'রামাদিতে বাচ্য অর্থান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে । এইভাবে স্বপ্রভেদ- 

সম্পকিত চারটি প্রকারের উদাহরণ দিয়! গুণীভূতবাঙ্গযের সঙ্গে সঙ্কর 9 

সংস্ষ্টির উদাহরণ দিতেছেন--গুণীভূতেতি | অত্রহীতি । এই ছুই উদাহরণেও 

অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যন্তটেতি |  রৌদ্ররসের ; ব্যঙ্্যবিশিষ্টেতি--ইহার দ্বার! 

ব্যঙ্গের গৌণতা কথিত হইয়াছে । পদৈরিতি-_-উপলক্ষণে তৃতীয়া । সুতরাং 
তদুপলক্ষিত যে বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য অর্থকে গৌণ করিয়া বর্তমান থাকে তাহার 

সহিত সম্গিশ্রতা বা সম্কর। অন্ুগ্রাহা-অঙ্থগ্রাহক ভাবমুলক সঙ্কর । সন্দেহ- 

সংযোগমূলক সম্ধর এবং একব্যক্জকাঙ্গপ্রবেশমূলক সঙ্কর--এই তিন প্রকারের 
সম্মিশ্রতা যথাসম্ভব এই উদাহরণ ছুইটিতে যোজন! করিতে হুইবে। সেই 
ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে “মে যদরয়ঃ” ইত্যাদি সকল পদের অর্থ 
এবং “কর্তা” ইত্যাদি পদের অর্থ বিভাবাদিক্প প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের দ্বারা 

রৌন্ররসই অক্ষগৃহীত হইতেছে । 'কর্তা_ইত্যাদ্দিতে প্রতি পদ, প্রতি 

'অবান্তর বাক্য; প্রতি সমান ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝাইতে পারে; ভাই লিখিত 
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ব্যবহারে কোন বিরোধিতা হয় না, ব্যঙ্গ্যব্যপ্রকভাবের প্রয়োগেও 
সেইরূপই-_- ইহ মনে রাখিতে হইবে । আবার যেখানে কোন কোন 
পদ অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অন্তর্গত, কোন কোন পদের বাচ্য 

অর্থই প্রধান এবং অন্ুরণনরূপ বাঙ্গ্য তাহার. সহকারী, সেই সকল 
ক্ষেত্রে ধ্বনি ও গুনীভূতব্যঙ্গ্ের সবস্থ্টি হয়! যেমন-_-“তেষাং 
গোপবধূবিলাস সুহ্বদাম্” ইত্যাদিতে ( পৃঃ ১১১)। এখানে “বিলাস-' 

সুহ্থাদাং১ “রাধারহঃ সাক্ষিণাম্-_এই হুইটি পদ ধ্বনির প্রভেদন্বরূপ- 
বিশিষ্ট, “তে” "জানে এই ছুইটি পদ গুণীভূতব্যঙ্গ্যের লক্ষণযুক্ত । 

রলবদঅলঙ্কারযুক্ক কাবো অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গের সঙ্গে * বাচ্যালঙ্কারের 

সঙ্কর নিশ্চয়ই তইতে পারে। বস্তরধ্নি প্রভৃতি অন্ত প্রভেদসমূহেরও 
সন্কর হইয়াই থাকে । যেমন মদীয় নিম্নোদ্ধত শ্লোকে-_ 

হইল না। “পাগুবা যন্ত দাসাঃ”__ ইহা দুর্যোধনের উক্তির অনুকরণ। 

সেইখানে 'গুণীভ ভব্যঙ্গ্যতা-ও যোজন। করা যাইতে পারে, কারণ বাচা অর্থই 
ক্রোধের উদ্দীপন করে। কাজ সমাপন করিয়া দাসদের পক্ষে অবশ্যই প্রতৃর 

দঙ্গে দেখা করা উচিত; স্থৃতরাৎ এখানে অর্থশক্জখৃন্ভব অন্নুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যও 
আছে। উভয়ভাবেই চারুত্ব থাকে বলিয়। কোন একটি পক্ষ গ্রভণ করিতে 

গেলে প্রমাণের অভাব হত্ব ( সন্দেহসন্কর )। সেই সকল পদের দ্বারাই 

গুণীভৃতব্যঙ্গ্য অভিব্যক্ত হয় আবার প্রধানীভূত রদ বিভাবাদির দ্বার! 
প্রকাশিত হয়। সুতরাং একব্যপ্ককান্থপ্রবেশমূলক সঙ্কর। অতএব চেতি। 
যেহেতু এই উদ্বাহরণে দেখ! যায় সেই জন্ই। আপত্তি হইতে পারে 
ব্ঙ্গ্য যুগপৎ গৌণ ও প্রধান; ইহারা পরস্পরবিরোধীই হয়। তাহা 
উদ্ধাহরণে দেখা. গেলেও বিরুদ্ধ হয় না এইকব্প মত অশ্রদ্ধের হইয়] 
পড়ে। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে ব্যগ্চকের 

বিভিন্নতার জন্য কোন বিরোধ হয় না--অতএবেতি-। ম্বেভি। নিজের 

অন্তান্য প্রভেদের সঙ্করের উদাহরণ পুর্ববেই দেওয়া হইয়াছে; সেই সেই 
উদ্দাহরপকেই পুনরায় দৃষ্টাস্তর্ূপে দেখান হইতেছে । তাহাই বলিতেছেন-__ 
যথ! হীতি।. “তথা অত্রাপি” (সেইরূপ এইখানেও ) বাকাশেষে এই অংশ 

বসাইয়া লইতে হইবে । “তথাহি” এইরূপ পাঠও আছে। প্রশ্ন হইতে পারে, 
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“হে সমুদ্রশয্যাশায়ি, কবিদিগের যে নবীন দৃষ্টি রসসমূহকে 
রসান্বিত করিতে ব্যাপৃত । থাকে, পণ্ডিতদের যে দৃষ্টি নিশ্চিতরূপে 
প্রমাণিত বিষয়ের উন্মেষণে নিয়োজিত--আমর! এই ছুইটিকেই 

অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে নিঃশেষে বণনা করিতে করিতে শ্রাস্ত 

হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তোমার প্রতি ভক্তির তুল্য সুখ আমর 

একেবারেই পাই নাই ।* 

ব্যঞ্জকের প্রভেদের জন্ত প্রথম ছুই প্রকারে ধ্বনি ও গুণীভূতবাঙ্গেোর বিরোধের 

পরিহার কর! হয় তো! হউকৃ॥। কিন্তু একন্যপ্তকাহু প্রবেশমূলক সঙ্করে কি বল! 
"যাইবে? এই আশঙ্কা করিয়া! সমূলে বিরোধ পরিহারের কথ। বলিতেছেন-__ 

কিঞ্চেতি। ততোহপীতি। যেহেতু একটি বাঙ্গা গুণীভূত (গৌণ) আর 

একটি প্রধান হইল ; কুতরাং বিরোধ কোথায়? আপত্তি হইতে পারে, বাচা 

অলঙ্কারের বিষয়ে এই সঙ্করাদির ব্যবহারের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ব্যঙ্গযাবিষছে 

নহে, এই আশঙ্কা করিয়। বলিতেছেন--অয়ং চেতি । মন্তব্য ইতি। মনন 

অথাৎ প্রতীতির গার সেইভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, কারণ উভয়ন্র 

প্রতীতিই আশ্রম্ব-ইহাই ভাবার্থ। এইভাবে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের তিনটি প্রডেদের 
উদাহরণ পিয়। সংশ্থষ্টিরি উদাহরণ দিতেছেন_ত্রতু পদানীতি । 

কানিচিংভহার দ্বারা সঙ্করের অবকাশ নিরাকরণ কারতেছেন। “হ্থহদ্"- 

শব, 'সাক্ষি'-এব্ে অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি ; “তে'-এই পদের দ্বারা অসাধারণগুণ- 

সমৃহ আঁভব)ক্ত হইলেও বাঙ্গ্য গৌণ হয়, যেহেতু স্মরণমূলক বাচ্য অর্থের 
প্রাধান্তের জন্তহ চারুত্বের স্ষ্টি হহতেছে। “জানে এই পদ পরিকলিত 

অনন্করন্মের ব্যঞ্জক হইলেও বাচ্যই সেই পরিকল্পনার স্বরূপ ; তাই ইহ। প্রধান 

হইয়াছে । এইভাবে গুণীভূতব্যঙ্েরও চারিটি প্রভেদ উদ্াহৃত হইল । এখন 

অলঙ্কারগত ভেদে সম্কর ও সংশষ্টি দেখাইতেছেন-_বাচ্যালস্কারেতি ; 

লম্কারসমূহ বাঞ্গ্য হইলে উক্ত আট ভেদেরই অস্তভূতি হয়-ইহ! “বাচ/'- 

শব্ের আশয় ॥। কাব্য ইতি। কাব্য এবংবিধ হয়। স্থবাবস্থিতমিতি । 

“বিবক্ষা তৎপরত্বেন”__দ্িতীয উদ্দ্যোতে এই কারিকার ( ২১৮ ) ব্যাখ্যা 

গুসঙ্গে বৃত্তিতে যে মুল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ভিন 
গ্রকাবরের সঙ্কর ও সংহতি, পাওয়া যায়। “চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং__-এই 
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শ্লোকে (পৃঃ ১২৭) পুর্বেই যে রূপক ও ব্যতিরেকের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে 
তাহা শঙ্গার রমের সঙ্গে অন্ুগ্রান্থৃ-অনুগ্রাহক ভাবে সম্বদ্ধ। স্বভাবোক্তি 

অলঙ্কার ও শূঙ্গার রসও একই পদে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ঃ প্উপপহ জায়” এই 
গাথাতে (পূঃ ৩২৮) প্রকরণাদির অভাবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় 

না ইহা মুর্খস্বভাবোক্তি অলঙ্কার না ধ্বনি; এই স্থানে একটি গ্রহণ 

করিবার পক্ষে প্রমাণ নাই । যদিও অলঙ্কার অবশ্তই রসের অন্ুগ্রাহক হয়, 
তথাপি যে অভিপ্রায় “নাতিনির্হণৈবিতা” ইত্যাদিতে (২1১৯ ) বল। হইয়াছে 

সেইখানে সক্করের সম্ভাবনা নাই বলিয়া রপধ্বনির সহিত লঙ্কারের সংস্থষ্টিই 

বিবক্ষিত হুইস্নাছে । যেমন “বাহুলতিকাপাশেন বধ্ব। দৃঢ়ম্” ইত্যাদি শ্লোকে 
(পূঃ ১৩২)। প্রভেদাস্তরাণামপীতি ৷ রসাদ্িধবনি ব্যতিরিক্ত প্রভেদসমূহের | 

ব্যাপারবতীতি। নিষ্পাদন রসের প্রাণ ১ সেই বিষয়ে বিভাবাদি যোগ" 

করিয়। বর্ণনা; তাহ] হইতে আরস্থ করিয়া সংঘটনা শেষ হওয়। পধ্যন্ত ক্রিয়ার 

নাম ব্যাপার; তদ্দারা সতত যুক্ত! রসানিতি । যে স্থায়ী ভাবসমূহের 

সার রস্তমানতা। রসয়িতুং__রশ্তমানতাপ্রতীতির যোগ্য করিতে। 
কাচিদ্িতি। লৌকিক জ্ঞানের অবস্থা ত্যাগ করিয়া যাহ! উন্মীলিত হয়। 

তাভাদের বর্ণনা কবিতে সমর্থ বলির তাহারা কবি; তাহাদের । ক্ষণে 

ক্ষণে নতন নৃতন বৈচিত্র্যের দ্বারা জগৎ স্যট্টি করিয়া। দুষ্টিরিতি। 
প্রতিভাবপ। সেইখানে অর্থাৎ লৌকিক জগতে দৃষ্টি অর্থে চাক্ষুষ জ্ঞান। 

দা্টও এখানে মিছরীর ন্যায় মধুর রসে যুক্ত করে; তাই বিরোধ অলঙ্কার 

এবং এই জন্যই দুষ্টিকে “নবা” বল। হইয়াছে । বিরোধ-অলস্কারের দ্বারা ধ্বনি 

অন্ুগৃহীত হইয়াছে । তাই চাক্ষুষ জ্ঞান এখানে অবিবক্ষিতবাচ্য নহে, কারণ 
ভ্বাহ1 একেবারে অসম্ভব নহে। ইহ! বিবক্ষিতান্ভপরবাচ্যও নহে । বরং 

বাচ্য অথ অর্ধান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে ; দর্শন-ইন্দ্রিয়ের দ্বার] পুনঃপুনঃ 
দেখিতে দেখিতে বস্তর স্বরূপ জানার যে প্রতিভ। জন্মায় “দৃষ্টি” সেই প্রতিভা 
অথে সংক্রমিত হইয়াছে । এই অর্থান্তরসংক্রমণ ব্যাপারে বিরোধ অলঙ্কার 

অন্ুগ্রাহকই । বিরোধালক্কারেণ ইত্যার্দির দ্বারা ইহাই বলিবেন। 

যে এবংবিধ দৃষ্টি, নিশ্চয়ঘোগ্ায বিষয়ে যাহার উন্মেষ অবিচল থাকে তাহাই 
পরিনিষ্তিতার্থবিষয়োন্সেষ! । (অথবা) পরিনিষ্ঠিতে নর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ 

অর্থে। কবিবৎ অপুর্ব অর্থে নহে- উন্মেষ যাহার সেই দৃষ্টি। ইহ! 
বিপশ্চিৎদের এই অর্থে বৈপশ্চিতী । তে অবলদ্বেতি। ক্বীনামিতি 
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এইখানে বিরোঁধ-অলঙ্কারের সঙ্গে 'অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য নামক 
ধ্বনি প্রভেদের সম্কর। বাচ্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংস্থ্টি হইতে হইলে, 
পদকে আশ্রয় করিয়াই. সেইরূপ সংস্যটি হইতে পারে, যেহেতু 
সেইখানে কোন কোন পদে বাচ্য অলঙ্কার থাকে আর কোন কোন 

পদে ধ্বনির প্রভেদ থাকে । যেমন--- 

“যেখানে সারসদের নিপুণ, মদোচ্ছুসিত কুজনকে বিস্তীর্ণ করিয়া, 
প্রস্ফুট কমলের সুগন্ধের সঙ্গে সংস্পর্শের জন্য স্ুরভিত হইয়া সিপ্রা- 
নদীর বায়ু অঙ্গের অনুকুল হইতেছে এবং প্রিয়তমের মত চাটু প্রার্থনা- 
পরায়ণ হইয়া সুরতগ্লানি হরণ করিতেছে ।” 

বৈপশ্চিতী-কবিদের এবং বিপশ্চিংদের এইরূপ বলায় আমি কবিও নহি, 
পণ্ডিত নহি এইভাবে স্বীয় অনৌদ্ধতা ধ্বনিত হইতেছে । দরিব্রগৃহে যেমন 
অন্তগৃহ হইতে উপকরণ 'আহত হয়, সেইদূপ এই দষ্টিদ্ধমু আমার নিজের' 

না] হইলেও আমি ইহাদিগকে আহরণ করিয়াছি । তে দ্বে অপীতি! 
একটি দৃষ্টির দ্বার নি:শেষরূপে বর্ণন। নির্বাহ করা যায় ন1। বিশ্বমিতি--অশেষ। 

অনিশমিতি । পুনঃ পুনঃ, অনবরত | নিবর্ণমন্তঃ বর্ণনার দ্বারা; নির্ণয়াস্তে 
এবং নিশ্চিত বিষয়ে বর্ণনা করিয়া; “ইহা এই রকমের”__-এইরথ পরামশ 
ও অনুমানের দ্বারা বিভক্ত করিয়া নিবণন অর্থাৎ এখানে কি সারবস্ত 

থাকিতে পারে তিল তিল করিয়া তাহার অনুসন্ধান । যাহা নির্বণিত 

হইতেছে তাহা নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে ব্]াপারের বিষম়ীভূত হয়, মধ্যে মধ্যে 
অর্থবিশেষে অবিচল দৃষ্টির নিশ্চিত উন্মেষের দ্বারা সম্যক্বূপে নির্বণিত হয়। 

বয়মিতি। আমরা মিথ্যাতত্বদৃষ্টি আহরণে অর্থাৎ মিথ্যাবস্তকে দেখিতে 
তৎপর ঃ এইভাবে ব্যস্নযুক্ত-_ইহাই অর্থ। শ্রীস্তা ইতি। কেবল থে 
সারই লাভ কর] যায় নাই তাহা নহে; খেদও হ্ইঘ্াছে। “শব্দ "তু" 
(কিন্তু )-শব্দের জর্থে প্রযুক্ত হইয়্াছে। অন্ধিশয়নেতি। তুমি যোগনিত্রায় 

শায়িত আছ; অতএব বিশ্বসারভূত যে স্বরূপ তাহা তুমি জান এবং 
নিজরূপে তুমি অবস্থিত আছ! যে শ্রাস্ত মে শমনাবস্থিতের প্রতি 

বছুমান দেখাইয়। থাকে । ত্বন্তত্রীতি। তুমিই পরমাত্মস্বরূপ, বিশ্বের সার। 
সেই তোমার প্রতি ভক্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধাদিপুর্ব্বক উপাসনাক্রম সঞ্জাত ফে 
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আবেশ ? তজ্জাতীয় মুখের কথা দূরে থাকুক তাহার তুল্য স্থখই লাভ কর! 
যায় নাই। এইভাবে পরমেশ্বরে ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কৌতূহল মাত্র 
অবলম্বন করিয়া কবি বা তাকফিকের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন এবং পরে পরমেশ্বরের 

প্রতি ভক্তির মধ্যে বিশ্রান্তি লাভ করিবেন_ ইহাই যুক্তিঘুক্ত, এইক্পপ মভাবলম্বী 
ব্যক্তির এই উক্তি । দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়। বিশেষের সম্পর্কে সকল প্রমাণের 
দ্বার! পরিনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিলে যে স্থথ হয় আবাবন যে কথ রপচর্ববণাত্সক 

বলিয়া অলৌকিক-_পরমেশ্বরে বিশ্রাস্তির যে আনন্দ তাহা এই উভয় প্রকারের 

স্থখ হইতে প্রকৃষ্ট। সেই আনন্দের অংশমাত্রের প্রকাশনই রসান্বাদ-__ইহ 

আমর: পুর্ববে বলিয়াছি। লৌকিক হ্থখ কিন্তু তাহাদের অর্থাৎ রসচর্ধণাত্মক 
এবং পরিনিশ্চিতজ্ঞানজাত সখ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কারণ ইহার সঙ্গে আম্ু- 

ঙ্গিকভাবে বহু ছুঃখ জড়িত আছে-__ইহাই তাতপর্যা। এই শ্লোকেই দৃষ্টি 
পদকে আশ্রয় করিয়া একপদাহ্থপ্রবেশরূপ সন্দেহসঙ্কর হইয়াছে । অথবা 

দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়। নির্র্ণন করা হয় বলিয়া বিরোধ অলঙ্কার আশ্রয় করিতে 

হইবে ; অথবা “নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শ:” (পৃঃ ৯১) এই বাক্যাংশের ন্যায় “দৃষ্টি” 

_-শবে অতান্ততিরস্কতবাচ্যধবনি হইবে। ইহাদের কোন একটিকে 
নিশ্চিতরূপে অবলম্বন করার পক্ষে প্রমাণ নাই, কারণ ছই প্রকারই হৃদয়গ্রাহী । 

“যা দৃষ্টি: রসান্ রসফিতুং” ইত্যাদিতে কিন্তু এইরূপ বলা যাইতে পারে না, 
কারণ এইখানে “নব শবের দ্বারা শব্দশক্তাস্তব অন্ুরণনবশতঃ অবশ্ঠই বিরোধ 
অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । 

এইভাবে ত্রিবিধ সঙ্করের উদাহরণ দিয়! সংস্যগ্টির উদাহরণ দিতেছেন-- 

বাচ্যেতি। সম্পূর্ণ বাক্যে ধদি অলঙ্কার ও ব্কঙ্গ্যার্থ প্রধান হর, তবে 
অন্ষুগ্রাহা-অন্ুগ্রাহকভাবমূলক সঙ্কর ; সেই সন্করের অভানে অসঙ্গতি হইবে) 

স্থতরাং সংস্ষ্টিতে ধ্বনি বা অলঙ্কার পধ্যায়ক্রমে পদে বিশ্রান্তি লাভ 

করে অথবা উভয়ই যুগপৎ বিশ্রাস্তি লাত করে-_এনরূশ হইতে হইবে। 

এইভাবে তিন প্রকারের প্রভেদ। এই অস্তলান উদ্দেশ্য লইয়া অবধারণ- 
পূর্বক বলিতেছেন--পদাপেক্ষয়ৈবেতি । যেখানে অনুগ্রাহা-অন্রগ্রাহক ভাবের 
আশঙ্কাও থাকে না সেই তৃতীক্ষ প্রকারেরই উদাহরণ দিতে উপক্রম 
করিতেছেন-_ফত্ত্রহীতি । যেহেতু যেখানে কোন কোন পদ অলঙ্কার 
সমদ্বিত, কোন কোন পদ ধ্বনিষুক্ত, যেমন-_দীর্ধাকুর্ববন্ ইত্যাদিতে । 
তথাবিধ পদের উপরে অপেক্ষা রাখিয়াই বাচা অলঙ্কারের সংহ্টি-_এইরূপ 



৩৪৪ ধন্ঠালোক 

এখানে “মৈত্রী” পদে অবশ্যই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি আছে এবং 
অন্তান্ত পদে অন্ত বাচ্য অলঙ্কার আছে। সংস্প্িযুক্ত অলক্কারসমূহের 
সঙ্গে সঙ্করের উদাহরণ, যেমন-__ 

“আপনার শরীরে ঘন রোমাঞ্চ উত্তিক্ন হইয়াছে ; রক্তলোলুপ সিংহ- 

বধূ সেই দেহে ঠাত দিয়া ক্ষতের স্থস্টি করিতেছে এবং নখ দিয়া বিদীর্ণ 
করিতেছে । মুনিরা পর্য্যস্ত স্পৃহাযুক্ত হইয়া তাহা! দেখিতেছে।” 

পুনরাবৃত্তি করিয়া? পুর্ব কথার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষ। করিতে হুইবে। অত্রহী ভি । 

এখানকার 'হি"শব্ধ “মৈত্রী'পদের পরে যোজনা করিতে হইবে-- ইহাই 

পাঠসঙ্গতি | দীঘীকুর্বন্সিতি। “সিপ্রাবাঘু” এই শব্দ দরেও বহন করিয়া 
নেয়; তজ্জন্ত মন্দ পবনের স্পর্শে হধয সঞ্জাত হওয়ায় পাখীর] দীর্ঘ সময় 

কজন করে; তাহাদের কূজন বায়ুতে আন্দোলিত সিপ্রাতরঙ্গ হইতে উত্থিত 

মধুর শব্দের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া দীর্ঘত্ব। পটিতি। বামু সেইরূপ 
স্বকুমার যাহাতে তজ্জঞনিত শব্দ সারসের কৃজনকেও অভিভূত করে না; প্রভাত 

তৎসদ্ুশ হইয়া তাহারহই পোষকতা কবে। এই পরিপোষণ তাহার পক্ষে 

অন্থপযোগী নহে, কারণ তাহার মাদকতাবশতঃই ইহা কল অর্থাৎ শ্রুতি- 

মধুর প্রতাষে্ধতি 1 প্রভাতে তথাবিধ সেবার অবসর আছে; উজ্জয়িনীতে 

সর্বদ1 এইবপ রমণীয়তা আছে-_বহুব্চনের দ্বারা ইহা নিরূপিত হইতেছে । 

স্কুটিতানি- অন্তঃস্থিত মকরন্দভরে স্ফটিত। সেইরূপে স্ষুটিত বা বিকাসত 

যে সকল নয়নহরণকারী কমল, তাহাদের যে সৌরভ তাহার সঙ্গে যে মৈত্রী 

অর্থাৎ নিরবচ্ছন্ন সংঙ্পেষের দ্বার পরস্পরের যে আঙ্ছুকুল্যলাভ তন্থার। কষায় 

অর্থাৎ সন্বদ্ধ; মকরন্দের দ্বারা কষায়বর্ণীকুতও | জীণামিতি। উচ্ঞয়িণীর 

রমণীকুল সকল স্ীলোকের সারভূভ » ইহাদের স্থরতজনিত গ্লানি ব। 
শরীরের শ্রম যে হরণ করে, অথবা ঘে পুনঃ পুনঃ সন্তোগের আঙ্ণাষের 

উদ্দীপনের দ্বারা তদ্ঘিষয়ক গ্লানি হরণ করে অর্থাৎ সন্ভোগের উৎসাহ সধ্ার 
করে। জোর করিয়া হরণ করে না, বরং অঙ্গের অনুকূল হইয়। মধুর স্পর্শ- 

বিশিষ্ট ও স্িপ্ধ হইয়) হরণ করে। প্রিয়তম যাহাতে স্ত্রীদের সম্ভোগ প্রার্থন। 
করে তজ্জন্ত চাটুবাক্যপরায়ণ করাইতেছে। সেই পবনের স্পর্শে প্রিয়তমের 
হৃদয়েও সম্ভোগের অভিলাষ প্রবুদ্ধ হয় এবং প্রার্থনার জন্য সে চাটুবাক্য প্রয়োগ 
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করে; বায়ু তাহাকে ইহা করায়। সৃতরাং পরস্পরের প্রতি অন্থরাগ ষে 
শৃঙ্গারের প্রাণ এই পবন তাহার সর্ধস্বভৃত। তাহার পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই, 
কারণ সিপ্রার সঙ্গে পরিচিত বলিয়া এই বায়ু বিদগ্ধ নাগরিক, অবিদগ্ধ গ্রাম্য- 
সদৃশ নহে । স্থরতের পর প্রিয়তম ও সংবাহনাদ্ির ঘা! অঙগানুকূল হইয়া 
প্রার্থনার উদ্দেশ্তে চাটুবাক্য বলিয়া এইভাবেই স্থরতগ্লানি হরণ করে। 
কৃজিতং__অস্বীকারমূলক মধুর ধ্বনিযুক্ত বচনাদি ; ইহাকে দীর্ঘ করে। এই 
চাটুকরণের অবসরে ক্ফুটিত অর্থাৎ বিকসিত যে কমলকাস্তিধারী বদন তাহার 
যে আমোদ তৎসঙ্গে মৈত্রী অর্থাৎ সহজাত সৌরভের সঙ্গে পরিচয় তদ্দার! 
কষায় অর্থাৎ উপরক্ত ব1 সন্বদ্ধ হয়। চৌট প্রকার গ্রয়োগযুক্ত অঙ্গের পক্ষে 
অন্থকুল। শব্দ, রূপ, গন্ধ ও স্পর্শ যেখানে এইরূপ হৃদয়গ্রাহী, বেখানে পবনও 
সেইরূপ বিদগ্ধ নাগরিক সেই দেশ তোমার পক্ষে অবশ্ঠ গন্তব্য. মেঘদূতে 
মেঘের প্রতি কামী যক্ষের এই উক্তি। উদাহরণে লক্ষণ যৌজন। করিতেছেন 
_মৈত্রীপদবীমিতি । “হি” শব্দ পরে পঠিতব্য ইহ। পুর্বেই বলা হইয়াছে । 
অলঙ্কারাস্তরাণীতি_ষথাক্রমে উতপ্রেক্ষা, স্থভাবোক্তি, রূপক ও উপমা । 
“সগুণীভৃতব্যশ্যৈঃ সালঙ্কারৈঃ সহপ্রভেদৈঃ স্করসংস্হি ভ]াম্্”__কারিকার 

(৩1৪৩) এই পধ্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া এবং উদাহরণ নিরূপণ করিয়া, “পুনরপি” 
এই কারিকাভাগে ঘে ছুইটি পদ আছে উদাহরণের দ্বারাই তাহার অর্থ প্রকাশ 
করিতেছেন__সং*ষ্টেত্যাদি । “পুনঃ শব্ের অর্থ এই :__কেবল যে ধ্বনির 
নিজের প্রভেদাদির সঙ্গে সন্কর ও সংস্ট্টি বিবক্ষিত হইয়াছে তাহ নহে, 
কারণ তাহাদের পরস্পরের সঙ্কর ও সংস্ষ্টিও বিবক্ষিত হইয়াছে । নিজের 
প্রভেধসমূহের সঙ্গে অথবা গুণীভূতব্যঙ্গযের প্রভেদসমূহের সঙ্গে যে সকল ধ্বনির 
সক্কর বা সংশ্্ট হইয়াছে তাহাদের সঙ্কর বা সংস্ট্রি সহজে লক্ষা হয় না; 
স্থৃতরাং স্থম্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় না। তাই ধ্বনিতে সংস্থ্টি বা সঙ্করযুক্ত 

অলঙ্কারের সহিত অলঙ্কারের সংস্থষ্টি বা স্কর প্রদর্শনীয় । এই ভেদ চতুষ্টয়ের 
প্রথমটির উদাহরণ দিতেছেন--স্বীয় শিশুকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত সিংহীর 
সম্মুখে জনৈক বোধিসত্ব নিজের শরীর ভক্ষ্যবূপে বিস্তার করিয়া! দিলে 
কোন ব্যক্তি এই চাট্বাক্য বলিল। স্লেখানে পরের পরিজ্রাণজনিত 

আনন্দের ভরে সান্দ্র অর্থাৎ রোমাঞ্চসমন্থিতপুলক প্রোস্ূত হইয়াছে । 
লিংহীপক্ষে-_রক্তে অর্থাৎ রুধিরে মন অর্থাৎ অভিলাষ যাহার; নায়ি কাপক্ষে-_ 

রক্ত অর্থাৎ অন্গরাগবিশিষ্ট মন যাহার । মুনিরা এবং যাহাদের মনে কাম- 
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এই যে শ্লোক এখানে সমাসোক্কি অলঙ্কারের সঙ্গে বিরোধ অল- 
স্কারের সংস্থ্টি হইয়াছে এবং তশুসঙ্গে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযধবনির সঙ্কর 
হইয়াছে, যেহেছু দয়াবীরসম্পফ্কিত রস এখানে বাক্যের প্রধান অর্থ। 
সংস্থ্টিযুত্ত অলঙ্কারের সঙ্গে সংস্থষ্টির উদাহরণ । যেমন-__ 

“যে দিবসসমূহ অভিনব গর্জনের সহিত শ্যামায়িত হইয়া পথিক- 

দের কাছে রজনীর মত প্রতীয়মান হয় ( অথবা যে দিবসসমূহে অভি- 

নব প্রয়োগনৈপুণ্যবিশিষ্ট পথিকসামাজিকেরা বিচরণ করে) তন্মধ্যে 
প্রসারিত গ্রীবাবিশিষ্ট ( অথবা উল্লসিত গীতবিশিষ্ট ) মযুরবুন্দের নৃতা 

শোভা পায়।” 

এখানে উপমারূপকের সঙ্গে শব্দশক্তদ্ভব অনুরণনরূপবাঙ্জাধবনির 
সংস্যষ্টি হইয়াছে । 

পাচ 

প্রবৃত্তির আবেশ উদ্বোপিত হইয়াছে-_-অতএব বিরোধ অলঙ্কার এবং জাতস্প্- 
হৈরিতি__আমর। কোন এক সময়ে এইব্প কারুণিকপদ লাভ করিব এবং 

তখন গ্রকৃতপক্ষে মুনি হইব-_-মনে এইরূপ স্পৃহাযুক্ত হইয়া । নায়িকাবৃত্তাস্তের 

প্রতীতির জন্ত এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারও আছে। দয়াবীরশ্টেতি। 

দয়াপ্রযুক্ত বলিয়া এখানে 'দয়াবীর' একের দ্বারা ধর্মববীর কখিত হইয়াছে । 
এখানে প্রস্তাবিত রস বীররসই, যেহেতু উৎসাহ এখানে স্থায়ীভাব। 
অথব। “দয়াবীর'-শবের দ্বার শান্তরসের উল্লেখ করিতেছেন। এখানে সেই 

রম সংক্ষ্টিযুক্ত সমাসোক্তি ও বিরোধ অলঙ্কারঞ্ধয়ের দ্বারা অন্গৃহীত 
তছে। সমাসোক্তি অলঙ্কারের মাহাজ্মো এই অর্থ নিম্পন্ন হইতেছে 

যেমন কোন ব্যক্তি খত মনোরথের ছ্ার। প্রার্থিত প্রেয়পীর সঙ্গে সন্তোগের 

অবসরে শরীরে পুলক অনুভব করে। পরার্থসম্পাদনের জন্ত সেইরূপ পুলক 

তোমার শরীরে উদগত হইয়াছে । এইভাবে অন্ুভাব-বিভাবসম্পরন হইয়া 

করুণরসের আতিশয্য উদ্দীপিত হইয়াছে । ছিতীয় প্রভেদের উদাহরণ 

দিতেছেন-_ _সংক্ষ্টেতি । অভিনবং-মনোহরং পয়োদানাং_মেঘসমুহের, 
রসিতং-_গঞঙ্জন, যে সকল দিবসে এবং পথিকদের কাছে শ্যামায়িত অর্থাৎ 

যাহা মোহ জন্নাইয়া রাত্রির মত আচরণ করিতেছে । (অথবা ) পথিকদের 

শ্যামায়িত বা ছুঃখ জন্মান বশতঃ শ্বামিকা (অর্থাৎ পথিকদের বর্ণের মালিন্ত) 
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কে এইভাবে ধ্বনির প্রভেদ ও. তাহার প্রভেঘের প্রভেদ 
গণিতে পারে? আমরা মোটামুটিভাবে তাহাদের আভাস- 
মাত্র ছিলাম। 8৪ ॥ 

ধ্বনির প্রকারসমূহ অনস্ত। সম্দয়ব্যক্তিদের ব্যুত্পত্তির জন্ট 
আমরা তাহাদের মোটামুটি বর্ণনা দিলাম । 

সৎকাব্য নিন্মীণ করিতে হইলে অথব! জানিতে টা 
সাধুজনের৷ সম্/কৃরূপে উদ্যোগী হইয়া উক্তলক্ষণযুক্তধ্বনির 
বিচার করিবেন। ৪৫ ॥ 

সগুকবি এবং সন্গদয়ব্যক্তিরা উক্তম্বরূপবিশিষ্ট ধ্বনির নিরূপপে 

নৈপুণ্যলাভ করিলে সর্বদাই কাব্যবিষয়ে প্রকর্ষ লাভ করেন। 

এই যে কাব্যতত্বের কথা যথেোচিতভাবে বলা হইল তাহা 
অস্ফ,ট রূপে স্করিত হইলে ধীহারা সম্যব্রূপে তাহার বিশ্লেষণ 
করিতে পারেন নাই তাহার ব্রীতিসযুহের প্রবর্তন 
করিয়াছেন। ৪৬ ॥ 

যে সমস্ত দিবস হুইতে। প্রসারিতগ্রীবাশালী মযুরবুন্দের নৃত্য শোভা! 

পায়। অভিনয়-প্রয়োগ রসিক পথিক সামাজিক থাকিলে প্রসারিতগীতানাং 

অর্থাৎ যাহাদের গীত প্রকৃষ্ট তালিকা অন্ুযায়ী সেই সকল মধুরবুন্দের নৃত্য 
শোভা পায়। (অথবা) গ্রীবা উত্তোলন করিবার জন্য যাহারা শ্রীব1 প্রসারিত 
করিপ্নাছে তাহাদের নৃত্য শোভা পায়। পথিকদের সম্পর্কে শ্টামা বা রাত্রির 

মত আচরণ করে-_-এতদর্থে কাচ, প্রত্যয় । ক্যচ. প্রত্যয়ের দ্বার লুপ্টোপম। 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । পথিকসামাজিকেযু--কর্মধাঁরয় সমাস স্পষ্ট বলিয়া রূপক 

অলঙ্কার । তাহাদের সঙ্গে ধ্বনির সংসট্টি-ইহ গ্রস্বকারের আশয়। এই 
শ্সোকেই অন্য দুই প্রভেদের উদাহরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া অন্ত উদাহরণ 

দেওয়া হইল না। (উপমিত কর্ধধারয় সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া 

ব্যান্জাদিগণ বুঝিতে হয় বলিয়। ) 'অভিনয়' প্রয়োগে 'পথিকসামাজিকেষু* পদে 

উপমা ও ব্ূপকের মধ্যে সন্দেহের বিষয় থাকায় সঙ্কর হয়; “অভিনব"-প্রয়োগে 

র(সিকদের উদ্দেশ্যে গ্রীবা প্রসারণে যে শবশক্তৃন্তব অন্থরণনরূপব্যঙ্গ্য আছে, 
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ধ্বনি-প্রবর্তনের দ্বার! নির্ণীত কাব্যতত্ব অক্ষুটভাবে স্ফ্রিত হইলে 

ধাহারা তাহা গ্রতিপাদন করিতে পারেন নাই তাহারা বৈদভীঁ, গৌড়ী 
ও পাঞ্চালী রীতিসমূহের অনতারণা করিয়াছেন। রীতিতত্বের বাহারা 

বিধান করিয়াছেন তাহাদের কাছে এই কাব্যতত্ব অস্ফুটভাবে ঈষৎ, 

স্ুরিত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। সেই রীতির লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন 

বলিয়া বিশদ্রূপে দেখাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। 

কাব্যের এই স্বরূপ জান! থাকিলে বৃত্তিগুলিও যথাষ্ধরূপে 
প্রকাশিত হয়--কতকগুলি বৃত্তি শব্দতত্ব আশ্রয় করিয়া থাকে 
আর কতকগুলি অর্থতত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৪৭ ॥ 

এই বাঙ্গ্যব্যঞ্ককভাবের বিচারযুক্ত কাব্যলক্ষণ জানা হইলে যে 

কতকগুলি শন্দতব্ববিষয়ক উপনাগরিকাদি বৃত্তি আছে আর যে সকল 

অর্থতত্বম্পর্িত কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি আছে তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে 

রীতি পদবী লাভ করে। নচেশু সেই সকল বৃ্তিগুলি অবৃষ্ট আর্থের মত 

তাভার সঙ্গে উপম। ও জপকের সংকট হয়, কারণ উহাদের মধ্যে অভগ্রাহ- 

মন্তুগ্রাহক ভাব থাকে ন।। স“পহিম সাম:ইএকস্' (পথিকশ্যামায়িতেযু এই 

পদে কিন্তু একই বাঞ্তকে শন্তপ্রবেশের জন্য উপমা ও বূপকের সঙ্গর হয় 

এবং সেই সম্করযুক্ত অলঙ্কারদ্য়ের সঙ্গে শবশক্তিম্লক অন্গরণনরূপ ব্যঙ্গ 

ধ্বনির সংস্থ্টি হয়। এইভাবে এঅলঙ্গারদ্বয়ের সঙ্করের সঙ্গে দংহ্ষটি 

এবং অলঙ্কার্য়ের সঙ্করের সঙ্গে সঙ্কর-_এই দুই প্রভেদের উদাহরণ (দখা 

যায় এইরূপ বল! যাইতে পারে । উপনংহারে ইহা বলিতেছেন-- এবশিতি। 

ইহা স্পষ্ট । ৪৩১ ৪৪ ॥ 

পুর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল “সন্ৃদয়মনঃপ্রীতয়ে” (১১) তাহা এখন 

আর শুধু কথা মাত্র নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রযধাণিত হইল । 

এই অভিপ্রায় লইয়া বলিতেছেন-_উতুযক্তেতি। ধ্বনির থে লক্ষণ কথিত 

হইয়াছে যাহা আমাদের কাছে প্রঘত্ব বিবেচনার উপযুক্ত তাহাই কাব্যের 

তত্ব। লক্ষণপ্রপঞ্চ নিরূপণার্দির দ্বারা যে স্সালঙ্কারিকেরা এই কাব্যতত্ব 

বিশ্লেষণ করিতে অশক্ত তাহার! বীতিসমূহের প্রবর্তন করিয়াছেন__ পরের 

কারিকাস্থ (৩1৪৬) এই সকল কথার সঙ্গে যৌজনা করিতে হইবে। 
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শ্রদ্ধেয় হয়, অনুভবের দ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না। যদি 

« রীপই হইল তবে এই ধ্বনির স্বরূপের লক্ষণ পরিক্ষার করিয়া নির্ণয় 
করা কর্তব্য হইয়] ঈাড়ায়। কেহ কেহ ধ্বনির পপ ল্ক্ষণ করিয়া- 

ছেন__রত্ুবিশেষের উহকষের মত কোন কোন শন্দ ও অর্থের রহস্ত- 

বিশেষ বোদ্ধা বাক্তিরা জানিতে পারেন; স্বৃতরাং ইহাদের চারুত্ব 

অনিব্বচনীয় হইয়া প্রতিভাত হয় এবং সেইভাবেই কাব্যে ধ্বনির 
ব্যবহার হয়। এই যে ধ্বনির লক্ষণ করা হইয়াছে ইহা অসঙ্গত 

এবং বলার যোগ্যই নহে । যেহেতু, শব্দ যখন অর্থবিশেষকে না 

বুঝা ইয়৷ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে তখন শ্রুতিকটু না হইলে তাহা 

নির্দোষই থাকিয়া যায়। যখন শব্দ বাচকধন্ম লাভ করে তখন তাহ 

প্রসাদ গুণবিশিষ্ট হয় এবং তখন তাহার ব্যপ্রকত্বও থাকে-_-ইহাই 

তাহার তাশুপধ্য ৷ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া, ব্যঙ্গ্যের অনুগামী 

হওয়া আর ব্যঙ্গ অংশের সহকারিতা লাভ করা--অর্থের 

ইহাই বৈশিষ্ট্য । সেই যে ছুই বৈশিষ্ট্য তাহ ব্যাখ্যা করা যায় এবং 

বহুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহা ছাড়া যে অনির্ববচনীয়তারূপ 

বৈশিষ্টোর কল্পনা করা হইয়াছে বিবেচনা-বুদ্ধির শৈথিল্যের জন্যই তাহা 

পইতুযক্তলক্ষণো যো ধ্বনিবিবেচ:”-অন্যে কেহ কেহ 'যৎ্"-স্বের জায়গায় 
“অয়ং-শব্ধ পাঠ করেন। প্রকর্ষপদবীমিতি। নিশ্মাণে এবং বোধে_ ইহাই 

ভাবার্থ। বিশ্লেষণ করিতে অশক্ত-_ ইহার হেতু-_অক্ফুটভাবে স্দুরিত 

হয়। লক্ষ্যত ইতি। রীতি গুণেই পধ্যবসিত হয়। যেহেতু পুর্বে 

“শৃঙ্গার এব মধুর:”-এই কারিকার (২।৭) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বল। হইয়াছে 

রীতিবৈশিষ্ট্য গুণাতআ্বক এবং গুণগুলি রসে পর্যবসিত হয়। ৪৫, ৪৬॥ 

প্রকাশস্ত ইতি। কাব্যের শ্রাণনিবপণ বিষয়ে অন্থভবসিদ্ধ হয়। 

রীতিপদবীমিতি। বীতির মতই রসে পর্যবসিত হয় বক্ষ়া। 

প্রতীতিপদবীং,_-এইবপ পাঠও আছে । নাগরিক ব| বিদগ্ধনাস্িকার 

সহিত উপমিত এইভাবে উপনাগরিক1; এই অন্ুপ্রাসমূলক বৃত্তি শৃঙ্গারাদিতে 

বিশ্রান্তি লাভ করে। পরুষা-_দীপ্তরৌদ্রাদিতে বিশ্রাস্তি লাভ করে; 
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সম্ভব হইয়াছে ; যেহেতু অনিবধ্চনীয়ত্বের দ্বারা ইহাই বুঝান হয় যে 

ইহ! সকল শত্তির অগোচর । এই অনির্ধ্চনীয়ত্ব কোন বস্তুর পক্ষেই. 

হইতে পারে না, যেহেতু অন্ততঃ “অনিব্বচনীয় শব্দের দ্বারা তাহার 
বর্ণনা সম্ভব। কোথাও কোথাও বল! হয় যে সাধারণ লক্ষণ স্পর্শ করা 

হইয়াছে কিন্ত বিশেষের জ্ঞান জন্মাইতেছে না, শব্দের যে এইরূপ 

প্রকাশমানত্ব তাহাকেই অনির্ববচনীয়ত্ব বলে। এইরূপ অনিববচনীয়ত 
রত্বের বেশিষ্ট্যের গ্টায় কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রযোজ্য 
নহে, যেহেতু লক্ষণকারকের। কাব্যের রূপ বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন 

এবং রত্বের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে দেখি যে জাতিনিণয়ের সম্ভাবনার ছারাই 

মূল্যের নিশ্চিত পরিকম্ননা করা হয়। কিন্তু ইহারা উভয়েই যে বোছ্া৷ 
বিশেষের কাছে জ্ঞেয় হয় তাহা ঠিকই ॥ জনুরীরা রত্বের তত্ব জানেন, 

এবং সম্দয় ব্যক্তিরাই কাব্যের রস উপলদ্ধি করেন-__ ইহাতে কাহার 
সংশয় আছে? সকল বস্তরই লক্ষণ নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যাইবে 

কোমলা- হাম্তরসাদিতে নিশ্রান্তি লাউ করে। তাই ভরতমুনি যে বলিয়াছেন 
--পবৃত্তিসমূহ কাব্যমাতৃক"_পেখানে রসের পক্ষে সমুচিত চষ্টা বিশেবকেই 

বৃত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে । তিনিই বলিয়াছেন--“টৈশিকীবুন্তি স্িগ্- 
স্বভাবযুক্র ; ইহা শুঙ্গার রস হইতে সমুভূত |” "তন্যাভাবং জগছুরপরে” 

ইত্যাদিতে (১1১) অভাববাদীদের “ঘ সকল সম্ভাবনা ন্নাছে তন্মধ্যে একটি 
এই- বুন্তয়োরী তম়শ্চগতা শ্রবণগোচরংত তদতিরিক্ত কাশ্ষং ধ্বনিরীতি 

(বৃত্তি ও রীতিসমৃহ আমাদের শ্রবণগোচর হইয়াছে; তথ্যতিরিক্ত এই 
ধ্বনি নামক পদার্থ কি ?--পুঃ ৫-৬) কৈশিক্ীবুত্তি সঙ্ন্ধে ভরতমুন্ির যে উক্তি. 

এইমাত্র উদ্ধৃত হইল তাহার্ততে অভাববাদীদের এইমত কথঞ্চিৎ স্বীকার কর! 
হইয়াছে ; আবার “অন্ফুটক্ফুরিতং, এই বচনের দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ খণ্ডন 
করা হইয়াছে । “বাচাংস্থিতমবিনয়ে”__-এই (১১) যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, 

প্রথম উদ্দ্যোতে ইহার খগ্ডন করা হইলেও পুনরায় ইদানীং তাহার খগ্ুন 
করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে যাহার সকল লক্ষণ বিস্তারিত করিয়া! বল! 

হইয়াছে তাহার সম্পর্কে অনাখ্যেয়ত্ব দোষ দেওয়া অসম্ভব। অকরিষ্টত্ব 
ইতি-_শ্রুতিকট্রতার অভাব। অপ্রযুক্তস্ঠ প্রয়োগ ইতি-_পুনরুক্তির অভাব। 
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যে তাহা অনির্দেশ্ত- এই বৌদ্ধমত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । অন্ত 

গ্রস্থে বৌদ্ধমতের পরীক্ষাপ্রসঙ্গে এই যুক্তির বিচার করিব। অন্য গ্রন্থে 
যাহা শোনা যাইকে, তাহার অংশ প্রকাশ করি! সন্থদয় ব্যক্তিদের 
মন বিরূপ হইতে পাঁরে বলিয়া সেই প্রচেষ্টা করা হইল না। অথবা 
ইহা বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধমতে যাহা প্রত্যক্ষের লক্ষণ তাহাই 
ধ্বনির লক্ষণ হইবে । সেইজন্যই ধ্বনির অন্য লক্ষণ কর! সম্ভব হয় না 
বলিয়৷ এবং তাহ! বাচ্য অর্থের অধিগম্য নহে বলিয়া যে লক্ষণ বলা 

হইয়াছে তাহাই যুক্তিযুক্ত । সেইজন্ই ইহা বলা হুইয়াছে-_ 
ধ্বনি নিশ্চিতরূপে আখ্যানযোগ্য । তাহার মধ্যে অনির্বচনীয় 

কিছু প্রকাশ পায়-_এইরূপ লক্ষণ ধ্বনিতে প্রযোজ্য নহে। ইহার 
যেরূপ লক্ষণ বলা হইল তাহা সাধু । 

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবদ্ধনাচাধ্যবিরচিত ধ্বন্তঠালোকে তৃতীয় 
উদ্দ্যোত। 

তাবিতি। শব্ষগত ও অর্থগত। যেখানে বিবেকের অবসাদ হয় তাহার 

ভাব নিবিবেকত্ব। সামান্তসংস্পণিবিকল্পশব্ব--জাতি প্রভৃতি সাধারণ 

লক্ষণযুক্ত বিশেষের যে জ্ঞান তাহা হইতে সঞ্জাত যে শব। দৃষ্টান্তেও 
সেইবূপ অনির্বচনীয়ত্ব নাই। ইহা দেখাইতেছেন--রত্ববিশেষাণামিতি | 

আপত্তি হইতে পারে সকলের কাছে সেই উৎকষ্টত্ব সংবেদ্য হয় না; এই 

আশঙ্কা করিয়াই উত্তর দিতেছেন-__উভয়েষামিতি। রত্বমূহের ও কাবাসনূহের। 
আপত্তি হইতে পারে শব্দসমূহ অর্থকে স্পর্শও করে না; আবার এই প্রশ্নও 
কর যাইতে পারে, “অনির্দেশ্টন্ত বেদকম্ ( সব কিছুই অনির্দেশ্তের জ্ঞাগক ) 

ইত্যাদিতে বস্তসমূহের অনাখ্যেয়ত্বের কথা কেমন করিয়া বলা হইয়াছে? 
তদুত্তরে এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন__যত্বিতি। এইভাবে বিচার করিলে 

ধ্বনিশব সকল বস্তুবৃত্তাস্তের তুল্য হইয়া পড়ে এবং ধ্বনির স্বরূপ অনাধ্যেয়, 
এই লক্ষণ অভিব্যাপকতাদোধহুষ্ট হয় । গ্রস্থান্তর ইতি। "বিনিশ্চয় টীকা 

বর্তমান গ্রস্থকার যে ধন্োত্তরী রচন1 করিয়াছেন, সেইখানেই তাহা ব্যাখ্যাত 

হইয়াছে। উক্তমিভি। সংগ্রহের জন্য আমাকর্তৃকই | অনির্বচনীয়স্থের 
আভাস যে কাব্যে আছে সেই যে ভাব বা গুণ তাহা ধ্বনির লক্ষণ নহে 



৩৫২ ধন্নালোক 

এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। ইহার হেতৃ-_নির্ববাচ্যার্থতয়েতি। নিশ্চিত- 
রূপে বিভাগ করিয়া বল সম্ভব বলিয়া। অন্ত কেহ “নির্ববাচ্যার্থতয়া'-পদ্ে 
“নিবু-উপসর্গের নঞস্থচক অর্থ পরিকল্পনা করিয়া বলেন যে “অনাখ্যেয়াংশ- 
ভািত্ব' বিষয়ের ইহা হেতু । এই ব্যাখ্যা ক্রিষ্ট; কারণ হেতু সাধ্যবস্ততে 
অবচ্ছিন্নতাঁবে বর্তমান থাকে । স্তরীং পুর্বোক্ত ব্যাখ্যা ঠিক। এইভাবে 

শিবকে স্মরণ করিয়া সমাঞ্ধ করিলাম। 

পকাব্যালোকে যে ধ্বনিগ্রভেদমমূহ বিস্তৃত হইয়া আছে “লোচন? তাহার 
হেতু নির্ণয় করিয়া লোকসমূহকে কৃতার্থ করিবে। ধ্বনির যে সকল প্রভেদ 
আছে, যাহাদের মধ্যে ধ্বনি শ্ৃত্রের মত থাকে তাহাদিগের পরিস্ফুট- 

বোধদায়িনী, ভ্রিলোচনপ্রিয়া, মধ্যমারপে অবস্থিত] প্রমেশ্ববরীকে আমি 
বন্দনা করি।” 

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্ধ্য পণ্ডিতপ্রবর অভিনব গুপ্ত কতৃক উন্মীলিত 

সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনিসক্কেতে তৃতীয় উদ্দ্যোত। 



শভ্গ্গ ভদ্ছ্যোজ্ড ূ 

সন্দেহের নিরাকরণের জন্য এইভাবে সবিষ্তারে ধ্বনির নিরূপণ 

করিয়৷ তাহার নিরূপণের অন্ত প্রয়োজন বলিতেছেন- 

গুণীভূতব্যঙ্গ্যসমস্থিত ধ্বনির ঘে পথ প্রদূ্ণিত হইল ইহার 
দ্বারা কবিদের প্রতিভা অনস্তত! লাভ করে। ৯ ॥ 

ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের এই যে মার্গ প্রকাশিত হইল ইহার 
অপর ফল এই যে ইহার দ্বারা কবিপ্রতিভা অনস্তত! প্রাপ্ত হয়। যদি 

প্রশ্ন কর৷ হয় কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর হয় £-- 

যেহেতু পুর্বধকবিদের বাক্যার্থসমন্ঘিত হইলেও কোন 
কবির বাণী ইহাদের কোন একটি প্রকারের দ্বারা বিভূষিত 
হইয়াই নবীনতা লাভ করে । ২ ॥ 

যেহেতু ধ্বনির যে সকল প্রভেদের কথা বলা হইল কবির বাণী 

তাহাদের যে কোন একটির দ্বারা বিভূষিত হইলে তাহা পুরাতন 

কবিদের দ্বারা নিবদ্ধ অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেও নবীনতা৷ লাভ করে। 
অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির যে ছুইটি প্রকার আছে তাহার পুর্ববকবিদের 
অর্থের অন্থগমন কর সত্বেও যে নবীনতা লাভ করা যায় তাহার 

উদাহরণ দেওয়া হইতেছে-_ 

প্ষ্টি প্রভৃতি পঞ্চবিধ কাধ্য নির্বাহ করিবার প্রয়োজন হইলেও শঙ্করের যে 

মায়ারূপিণী শক্তি থাকায় পরমেশ্বরকে অস্ত উপকরণের অপেক্ষা করিতে 

হয় না তাহাকে প্রণাম করি । 

অন্য উদ্দ্যোতের সঙ্গে সঙ্গতি দেখাইবার উদ্দেশ্তে বৃত্তিকার বলিতেছেন-_ 

এবমিতি। প্রয়োজনাস্তরমিতি । যদিও “সহদয়মনঃপ্রীতয়ে*র (১১) 

দ্বার! পুর্বেবই প্র্নোজন বল। হইয়াছে এবং সৎকাব্য নিশ্মাণ ক্রার বা জানার 
প্রয়োজন তৃতীয় উদ্দ্যোত পধ্যস্ত ঈষৎ পরিস্ফুট করা হইয়াছে তথাপি সেই 

প্রয়োজনকে আরও স্ফুট করার জন্ত এখন আবার প্রযত্ব করা হইতেছে। 

যেহেতু সুস্পষ্টভাবে নিবূপিত হইলে কোন বিষয় বিশেষরূপে জানা বায় 

সেইজস্ত যাহা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হইয়াছে তাহ। অস্পষ্ট নিক্ষপিত বিষদ্ব 

ব 



টা ধন্কালোক 

“যে স্বগনয়না নায়িক। তারুণ্য স্পর্শ করিতেছে তাহার হান্ট 

কিঞ্চিৎ মুগ্ধ; তাহার দৃষ্টিবিভব তরলমধুর। - তাহার বাগ বিস্তার 
অভিনববিলাসোক্তিতে লীলায়িত, তাহার সঞ্চরণ নবপঞ্রশোভায় 

মুশোভিত--ইহার কার্যকলাপে এমন কি আছে যাহা মনোহারী 
নহে?” ্ 

ইহার অর্থ নিয়লিখিত শ্লোকের অর্থের মধ্যে নিহিত আছে--_ 

“লোলনয়না, হ্যলিতবাক্, বিভ্রমবিলাসধুক্ত হাম্তসমস্থিত, 
নিতম্বভারে অলসগামিনী কামিনীর! কাহার ন! প্রিয় হয় ?” 

কিন্তু এইরূপ হইলেও তিরস্কৃতবাচ্যধবনির আশ্রয় গ্রহণ করায় 

প্রথমোদ্ধত শ্লোকে কবিপ্রতিভার নবীনতা প্রতিভাত হয়? সেইরূপ-_ 
“যে প্রথম সে প্রথমই । তাই নিহত হস্ভীর মাংসভোজী সিংহ 

সিংহই ; পণ্ডসমাজে কে তাহাকে হীন করিতে পারে ?” 
ইহার অর্থ নিয়লিখিত শ্লোকে নিহিত আছে--- 
দন্বীয় তেজে যাহার মহিমা আহ্ৃত হইয়াছে তাহাকে কে অতিক্রম 

করিতে পারে ? -মহাগৌরবশালী হইলেও কি মাতঙ্গেরা সিংহকে 

হইতে অন্ত ভাবেই প্রতিভাত হয়। ইহাই অন্য প্রয়োজন বলিয়া কথিত 
হইল। অথব! বৃত্তিস্থিত 'প্রয়োজনাস্তরং পদের “অস্তর" শব্ষকে “বিশেষ 

অর্থে গ্রহণ করিলে এইরূপ অর্থ ঈ্াড়াইবে- পুর্ব যে ছুইটি প্রয়োজনের কথ 
বলা হইম্বাছে তাহাদের বৈশিষ্ট্য ব] পার্থক্য বলা হইতেছে। যে বৈশিষ্ট্যের 
জন্য স্কাব্যের নিশ্মাণ ও ধ্বনির ব্যুৎপাদনের প্রয়োজন হয় এবং যে বৈশিষ্ট্যের 
জন্ত সৎকাব্যের উপলব্ধি হয় সেই বৈশিষ্ট্য নিরপিভত হইতেছে । যাহ 
নিষ্পাদন করা হয় তাহা(ই) জ্ঞানের বিষম্ব হয় এই জঙ্য প্রথমে বলিতে হইবে 

কেমন করিয়া সৎকাব্য নিশ্মিত হয়। তাহাই ধলা হুইতেছে-ধ্বনেষ 

ইতি। ১॥ | | 

আপত্তি হইতে পারে গে ধ্বনিভেদের অঙ্ক প্রতিভার অনন্তত্বা হয় এইরূ 

বল। অনঙ্গত। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়৷ বলিতেছেমী--কখদিতি।. ইহার 
উত্তর--অতোহীতি । ধ্বনির বৃহ প্রকার থাকে তো থারুক; একটি -প্রকাক্ের 



চতুর্থ উদ্দ্োত ৩৫৫ 

কিন্তু এইরূপ হইলেও অর্থানস্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্যনির সংযোগবশতঃ 

প্রথম প্লোকে অভিনবত্ব আনীত হয়। 
এই প্রকারে বিবক্ষিতাস্থপরবাচ্য ধ্বনিডে নবীনতা আরোপিত 

হয়। যেমন-- 
“স্বামী নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়াছিল। বধূ তাহার মুখে মুখ 

রাখিয়া চুন্বনের আকাজ্ষা নিরদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ছিল, কারণ 

তাহার ভয় হইতেছিল যে স্বামী জাগিয়া যাইতে পারে এবং স্বামী নিদ্রা 

যাইতেছে কিন! তাহা বারংবার পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার দেছে 

চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। 'আমি জাগিয়া৷ উঠিলে সে লজ্জায় 

বিমুখী হইবে” ইহা মনে করিয়া স্বামীও চুম্বনের প্রচেষ্টা করে নাই। 

স্বামীর আশঙ্কাযুক্ত হাদয় তির চরমপরিণতিই প্রাপ্ত হইয়াছিল।” 

দ্বারাই এইরূপ অনস্ততার স্ষষ্টি হইবে_ইহাই “অপি* শকোর অর্থ। কথাট। 

দাড়াইল এই-_যে প্রজ্ঞাবৈশিষ্ট্য বর্ণনীয় বস্তকে আশ্রয় করিয়া তন্মধ্যে নিহিত 

থাকে তাহাই কবির প্রতিভা । কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু অপরিমিত নহে এবং 

আদিকবি বাল্মীকিই তাহা স্পর্শ করিয়াছেন। সব কবিরই সেই সেই 

বিষয়ক প্রতিতা সেই আদি কবির প্রতিভাজাতীয়ই হুইয়! পড়িবে এবং 

কাব্যও সেই জাতীয় হইবে । অতএব ইদানীস্তন কবিদ্ধের রচনাপ্রয়াস ব্র্থ 

হইয়। যাইবে । উক্তিবৈচিত্রেঃর জন্যই অর্থ সীমাহীন হইয়া থাকে এবং এই 

ভাবে সেই বিষয়ক প্রতিভার অনস্ততা জন্মায়। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতিভার 

অনন্ততার ফল কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে__বাণী নবত্বমায়াতীতি। 

এই ভাবে কাব্যবাক্যসমূহে নবত্ব আদে। প্রতিভার অনন্ত থাকিলে 

সেই নবীনতা আসে; অর্থের অনস্ততা থাকিলে প্রতিভার অনস্ততা আসে 

এবং ধ্বনির গ্রভেদবশতঃ অর্থের অনস্ততা সঞ্জাত হম্স। তন্মধ্যে প্রথমে 

অত্যন্ততিরন্বৃতবাচ্য ধ্বনিতে নবীনতার অস্তিত্বের উদাহরণ দিতেছেন-_শ্মিত- 

মিভি। পুগ্ধ, “মধুর+ “বিভব”, 'সরসণ “কিসলয্রিত” 'পরিমল' ও 'স্পর্শ' পদের 

বাচ্য অর্থ অতান্তরূপে আচ্ছন্ন হইয়াছে । এই সকল শবের ছারা যথাক্রফে 

যে অকুত্রিম সৌন্দর্য, সর্ধজনপ্রিয়ত্ব, অক্ষীণ বিকাশ, সন্তাপপ্রশমন ও 

তপ্ধদায়কত, সৌকুমাধ্য, সর্বকালব্যাপী লীলাময়ত্ব ও সবত্বে অভিলফিভ 
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এই শ্লোকে নিম্ললিখতি শ্লোক্র অর্থ নিহিত আছে-- . 

“রাসগৃহ শূন্য দেখিয়া বালিকাবধূ আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া 
কপটনিদ্রামগ্ন স্বামীর মুখ অনেকক্ষণ যাবত দেখিল এবং তশপরে 
নিশ্চিন্তচিত্তে তাহাকে পরিচুম্বন করিল। চুম্বন করিয়া দেখিল যে 

স্বামীর গণ্স্থল রোমাঞ্চিত হইয়াছে । ইহাতে সে লজ্জায় অব্নতমুখী 
হইলে স্বামী হাসিয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করিল। 

ইহা সত্বেও প্রথম শ্লোকে নবীনতা আছে । অথবা যেমন “তরঙ্গ 

আভঙ্গা” ইত্যাদি (পৃঃ ১১০) শ্লোক “নানাভঙগিভ্রমদ্ভরঃ” ইত্যাদি 
অপেক্ষা নৃতন | : 

বনুপ্রসারশালী রসাদি এই যুক্তি অনুসারে উদদাহরণীয়। 
রসাদির আশ্রয়ে কাব্যের নান! প্রকারের পরস্পর মিশ্রণের 
জন্য কাব্যমার্গ অনস্ততা প্রাপ্ত হয়।৩।॥ 

হইবার যোগ্যত1 ধ্বনিত হয় তন্বার! যখন ব্রদ্ধাকত্বৃক নিদিষ্ট ধশ্ম অতিক্রম 

করিয়া ইহার] অগ্ঠ ধন্ম গ্রহণ করে তখন তাহা অপূর্ব হইয়াই সম্পাদিত 

হয়। এইরূপ, সর্ধত্র মনে রাখিতে হইবে। অন্তেতি। দূরস্থিত 
“অপূর্বব্ম*-শব্দের সহিত “অগ্যাশব্দের সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে । সর্বত্রই 

ইহাক ন্বীনতা। হয় এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। যঃ প্রথম ইতি-_ 

এখানে দ্বিতীয় “প্রথম” শব্দ অপরাজেয়ত্ব, প্রধানত্ব, অসাধারণত্বাদদি বুঝাইয়া 
অন্য ব্ঙ্গ্য ধশ্মে সংক্রমিত হইয়া নিজের অর্থকে অভিব্যক্ত করিতেছে। 

“সিংহ'-শবও এইভাবে বীরত্ব, অপরের উপর নিতরের অভাব এবং 

বিস্বয়াম্পদত্ব প্রভৃতি অন্ত ব্যঙ্গ্য অর্থে সংক্রমিত হইয়া নিজ অর্থকে 

ধ্বনিত করিতেছে । এইবরূপে প্রথমের অর্থাৎ অবিবক্ষিতবাচ্যর্বনির 

দুই প্রভেদের উদাহরণ দিয়া দ্বিতীয়ের ( বিবক্ষিতান্তপ রবাচ্যধবনির ) 
উদাহরণ দিতে আর্ত করিতেছেন। নিদ্রাতে ঠৈতবী অর্থাং 

কপটনিদ্রাগত। ব্দনে বিন্তস্ত বক্ত,মিতি। মুখ স্পশ করিয়াই স্বগাঁম স্থখ 

পাইতেছে ২ তাহা ত্যাগ করিতে অসমর্থ ভইয়।। স্থতরাং প্রিয়স্যেতি | 

বধূঃ__নবোঢ়া পত্বী। বোধআ্াসনিকুদ্ব--বোধজ্রাসেন অর্থাৎ প্রিক্তম জাগিয়া 

উঠিরে এই ভযে নিরুদ্ধ অর্থাৎ যে জোর করিয়া হঠাত প্রবুন্ত হইয়। এবং প্রবু 
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কাব্যের মার্গ রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশমনের লক্ষণবুক্ত, 
ইহাদের অন্তর্গত বিভাব, অন্থভাব প্রভৃতির গণনা করিলে কাব্যমার্গ 

বহুব্যাপকতা লাভ করে। হহা পূর্ব্বেই বল! হ্হয়াছে। সেই সকল 
বিষয় এই যুক্তি অনুসারে উদাহরণীয়। যাহার অর্থাৎ রসাদির আশ্রয়ে 
প্রাচীন কবিগণ সহত্ বা অসংখ্য উপায়ে সঞ্চরণ করিয়াছেন ; সেইজন্য 

ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে অনন্তুতা লাভ হয়। রসভাবাদির প্রত্যেকে 
বিভাবান্ুভাবব্যভিচারীদের আশ্রয়ে অপরিমিত হইয়া থাকে । জগতু- 

ব্যাপার নিজের ভাবে অবস্থিত থাকে, কিন্তু স্বকবিরা রসভাবাদির 

একটি প্রভেদান্সারে জগণ্ব্যাপার রচনা করিলে সেই সমগ্র ব্যাপার 

কবিদের ইচ্ছান্ুসারে অন্তভাবে পরিবর্তিত হয়। চিত্র (কাব্যের) 

বিচারের অবসরে ইহাও প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । এই অর্থ বুঝাইবার 
জন্য এই গাথাও মহাকবি কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে-_- 

“যে অর্থ যেরপভাবে নাই কবির বাণী তাহাকে সেইরূপ ভাবেই 
সৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া অপরিসীমতা লাভ করিয়৷ উত্কর্ধ প্রাপ্ত হয়।” 

সুতরাং এইভাবে রসভাবাদির আশ্রয়ে কাব্যের অর্থের অনস্তুতা 

স্প্রমাণিত হইয়াছে । ইহ] বুঝাইবার জন্তই বলা হইতেছে--.. 

হইয়াও যে কোন ক্রমে ক্ষণমাত্রের জন্য চুম্বনের ইচ্ছা রোধ করিয়াছিল 
তৎকতক। ক্তরাং আভোগেন অর্থাৎ স্বামী নিদ্রিত কিনা ভাহা পুনঃপুনঃ 

বিচার করিতে করিতে চঞ্চল হইয়া অবস্থিত ছিল। ভাবার্থ এই ষে, চুম্বন- 
কাধ্য হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। বধূ এই অবস্থায় 

থাকিয়া যদি আমাকর্তৃক চুম্িত হয় তাহা হইলে লঙ্ঞিত হইয়া বিমুখী হইবে, 
এইজন্য যে প্রিপ্বও চুম্বনকাধ্য আরম্ভ করে নাই তাহার । হৃদয়ং সাকাজ্ 
প্রতিপত্তিনামেতি । যে হ্বদয়ে অভিলাষপুর্ণ প্রবৃত্তি আছে তাদৃশ হাদয়, 

যাহা ওৎস্থক্যের দ্বারা প্রণীডিত হইয়াছে, কিন্তু যাহার মনোরথ পরিপুর্ণ হয় 

নাই। তবুও যেহেস্ু একে অপরকে নিজের প্রাণসর্বন্থ মনে করিলে যে 
পরস্পরনির্ভরশীলতা হয় তাহাই রতির প্রাণ, সেইজন্য চুম্বন-আলিঙ্গনাদি 
কোন অনুভাবের দ্বার! পরিপুর্ণ চরিতার্থতা লাভ না করিলেও হৃদয় রৃতির 

পরম সার্থকতা পাইয়াছিল ; সুতরাং শূঙ্গার সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় 
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যেমন বসস্তকালে পুরাতন বৃক্ষ নৃতন করিয়া বিকশিত 
হয়, সেইরূপ অর্থসমূহ পূর্বদৃঃ হইলেও কাব্যে রস-পরিগ্রহ 
করিয়৷ সবাই নূতন বলিয়া! প্রতিভাত হয়। ৪ ॥ 

এইভাবে দেখ! যায় যে বিবক্ষিতাগ্যপরবাচ্যধবনিই শবশক্ত,[ন্তব 
অনুরণনরপ ব্ঙ্গ্যপ্রকারের সমাশ্রয়ে অভিনবত্ব লাভ করে । যেমন-_ 

“শেষনাগ, হিমগিরি এবং তুমি-_তোমরা মহান্ গৌরবশালী এবং 
তোমর! স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছ, যেহেতু তোমরা চলমান 
পৃথিবীকে সীম! অতিক্রম করিতে ন! দিয়া তাহাকে বহন করিতেছ।” 

এই শ্লোকটি থাকা সত্বেও “ধরণীধারণায়াধুন! ত্বং শেষ” এই 
বাক্যে অভিনবত্ব আছে। এই প্রকারের ধ্বনিতেই অর্থশক্তযভ্ব 
অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের আশ্রয়ে নবীনতা হয়। যেমন-_ 

“বর-সম্বদ্ধীয় কথার আলাপ হইলে কুমারীর! অন্তর্লজ্জীয় অবনত- 

. সুখী হইয়া দেহে প্ুলক-সঞ্চারের দ্বারা নিজের প্রণয়াভিলাষ স্মুচিত 
করে।” 

শ্নোকে কিন্তু চুম্বনকার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং লজ্জা 'লঙ্জা” স্বশব্দের দ্বারা 
বণিত হুইয়াছে। যদ্দিও এই দ্বিতীয় ক্লোকে স্বামী তাহাকে পরিচুম্বন 
করিতেছে বলিয়৷ শঙ্গাররস পরিপুষ্ট হইয়াছে তথাপি প্রথম শ্লোকে পরম্পরের 

প্রতি অভিলাষের যে নিরোধের কথা! আছে তন্মধোই অর্থ পর্যবসিত হইতেছে 
না বলিয়া পরম চরিতার্থত1 দিত হইয়াছে এবং তাহ উভয়ের মধ্যে 
একইবপ চিত্তবৃত্তির অনুপ্রবেশের বর্ণনা দিতেছে বলিয়৷ রৃতির সমধিক 

পরিপুষ্টি বিধান করিতেছে | ২ ॥ 

এইভাবে চারটি মূল প্রভেদের দৃষ্টান্ত দিয়া নির্দেশ করিতেছেন যে ইহা 
উপাচারক্রমে অলক্ষাক্রমবাঙযধ্বনির সকল অবাস্তরভেদের বিষয়ীভূত হয়-_ 

যুক্যানয়েতি । অনুসর্তব্য ইতি । উদাহরণীয়। যথোক্তমিতি। “অঙ্গী রসের 
যে সকল প্রভেদ, তাহার অঙ্গ প্রভৃতির যে সকল প্রভেদ এবং তাহাদের 

পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে সকল প্রভেদ হয় তাহা অনন্ত ।” 
২১২--এইখানে। প্রতিপাদিতং চেতভি। £চ"' শক 'অপি” অথে গ্রহণ 

করিতে হইবে বলিয়া তাহার ক্রম ভাঙ্গিয়া লইতে হইবে । এতদপি গ্রতি- 
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ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্বেও “এবংবাদিনি দেবধৌ? ইত্যাদি (পুঃ 
১৪৬) অভিনবত্ব লাভ করে। অর্থশক্ঞৃন্ভব অন্ুরণনরূপব্যঙ্গ্য ধবনিতে 
কবিপ্রসিদ্ধিসম্পন্ন উক্তির দ্বারা কাব্যশরীর নিম্মিত হয় বলিয়া এই 
শ্লোকের অভিনবত্ব সম্পাদিত হইয়াছে । স্মেন-- 

“বসন্তকাল আরম্ভ হইলে আত্মরকলিকার সহিত অন্ুরাগীদের 
উৎকণ্ঠা সহসা সঞ্জাত হয় 1” 

ইত্যাদি প্লোক থাকা সত্বেও 'সজ্জেইসুরহিমাসো+ ইত্যাদি (পৃঃ 

১৫১ ) অবশ্যই অপূর্ধত্ব লাভ করে। 
অর্থশক্ঞযৃন্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধবনিতে কবিকক্লিতবক্তার উক্তি 

প্রসিদ্ধিমাত্রের ছার! নবত্ব লাভ হয়। যেমন-_- 
“আমার পুত্র একমাত্র বাণের ছার! লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিত ; 

সে পুর্বে হস্তিনীদের বৈধব্যের কারণ ছিল। হতভাগিনী বধূ তাহাকে 
এমন করিয়া দিয়াছে যে সে এখন বাণের আধার ুণীরমাত্র বহন 
করে।” 

পাদিতং (ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে )। অতথাস্থিতানপি বহিস্তথা 
সংস্থিভামিবেতি। সম্ভাবনার্থক “ইব' শব্দের ছারা বুঝাইতেছেন যে অর্থ 
এক জায়গায় বিশ্রান্তি লাভ করে না বলিয়! বিচিত্রক্ূপী হয়। হৃদয় ইতি। 
যাহা প্রধানতম এবং সমন্তভাবের কষ্টিপাথর। নিবেশয়তি-যাহার যাহার 
হৃদয় আছে তাহার তাহার হৃদয়ে অবিচল ভাবে স্থাপিত করে । স্থতরাং 

প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে বিভিন্ন হুইয়াই অর্থবিশেষ সম্পার্দিত হয়। হৃদয়ে নিবিষ্ট 

হইয়াই তাহার! এইরূপ হইন্া থাকেঃ অন্তথা নহে। সা জয়তি!। পরিমিত- 
শক্তিসম্পন্ধ ব্রন্মার সৃষ্টি হইতেও তাহা! উৎকৃষ্ট হইয়া বর্তমান থাকে । তাহার 

প্রসাদেই কবির বর্ণনীম্স অর্ধ স্থপরিস্ফুট ও লীমাহীন হইয়া থাকে । ৩। 
কবির প্রতিভা ও বাণীর যে অনস্ততা! ধ্বনির দ্বার সম্পার্দিত হন তাহা 

অস্পষ্ট ভাবে বল! হইয়াছিল ; তাহাই কারিকায় উক্তিচাতুর্যের দ্বারা নিক্ূপিত 
হইতেছে । তাই বলিতেছেন_উপপাদক্লিতূমিতি। অর্থবোধ করাইয়া 
নিরূপণ করাইবার জন্ত । যদিও বুত্তিকার দ্যুক্ত্যানয়।” ইত্যাদির ব্যাখ্যার 
অবসরে অর্থের অনস্ততার হেতু বলিয়াছেন তথাপি কারিকাকার বলেন নাই। 



৬৪ ধস্থালোক 

ইত্যাদি শ্লোক থাক! সত্বেও “বাণিঅঅহখিদন্তা” ইত্যাদি (পুঃ 
১৮২ ) গাথার অর্থের অভিনবত্ব খণ্ডিত হয় নাই। 

যেমন ব্যঙ্গ্যপ্রভেদের আশ্রয়ে ধ্বনিকাব্যের অর্থসমূহের নবীনতা 
সম্পাদিত হয় সেইরূপ ব্যঞ্জকের প্রভেদের আশ্রয়েও হইতে পারে। 

গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে তাহা লক্ষিত হইল না; সহ্বদয় ব্যক্তির নিজেরাই 
বুঝিয়া লইবেন । পুনঃ পুনঃ উক্ত হইলেও সারাংশ বলিয় ইহা! এখানে 

কথিত হইতেছে-_ 
এই ব্যঙ্গ)ব্যগ্কভাব বিবিধ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবন! 

থাকিলেও কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যগুকভাবে যত্ববান্ 

হইবেন। € ॥| 

অথব] ইহ] বুত্তিকার কর্তৃক কথিত সংগ্রহ শ্লোক। এইজন্যই বৃত্তিকার এই 
শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই । দৃষ্টপুর্র্ব ইতি। বাহিরে প্রত্যক্ষাদির দ্বার 
অথব] পুর্ব্বকবিদ্ের দ্বার এই উভয় ভাবে অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । কাব্য 

এখানে মধুমাস ব। বসন্তকালস্থানীয়। স্পৃহাং__লজ্জা, রাগবতীং উতকলিকা 

ইতি-যেখানে শব্ধ নিজেই অর্থ স্পষ্ট করিয়! প্রকাশ করিতেছে সেইখানে 

রমণীয়তা কোথায় ? এই সকল উদাহরণ পুর্বে বলা হইয়াছে এবং বিস্তারিত 
ভারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পূর্বকবিরা এই সকল কথ! বলায় কেবল গ্রন্থবুদ্দি 

হইল, আর কিছুই নহে। “আমার পুত্র একমাত্র বাণের দ্বার লক্ষ্যবিদ্ধ 

করিতে পারিত ; সে পূর্বে হস্তিনীদের বৈধবোর কারণ ছিল। হুতভাগিশী 

ব্ধু তাহাকে এমন করিয়া দিয়াছে যে মে এখন বাপের আধার তৃণারমাত্র বহন 

করে ।” এই অর্থ সহজেই করা যাইতে পারে । “বাণি অঅ হখিপস্তা” ইত্যাদি 

গাথার অর্থের নবীনতা আছে-__এইভাবে যৌজন। করিতে হঈবে। ৪ | 

অত্যন্তবিয়োগপধ্যন্তমেব-_-'অত্যন্ত শব্ের দ্বারা দেখান হইয়াছে থে 

সীতাকে পাইবার আর ভরস| নাই ; এইভাবে বিপ্রলস্তশুঙ্গারের আশঙ্ক। পরিহার 

করিতেছেন। যাদবগণ নিজেরা নিজেদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, মহাযাঞ্ঞার 

সময় পাগুবেরা ষে ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা মৃত্যুতে পরিণতি লাত করিয়া ছিল» 

রুষ্ও ব্যাধের হাতে ধ্বংস পাইয়াছিলেন_-এইভাবে সকলের তিরোধানই 

বণিত হইয়াছে ।- মুখ্যতয়মেতি। “হে ভারতর্থভ, ধর্মবিষয়ে ৭ অর্থবিষয়ে ও 
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এখানে অর্থাৎ অনস্ততার হেতু, ব্যঙ্গ্যর্য্বক যে সম্বন্ধ তাহার 
বিচিত্ররূপ সম্ভব হইলেও অপূর্ব টির কবি-এক রসাদিময় 
ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্বান্ হইবেন! রস, ভাব. '৩শ1ভাসরপ ব্যঙ্গ এবং 

তাহার বণপদবাক্যরচনাপ্রবন্ধরপ ব্যপ্রকে মে কবি অবহিতমনা 

হইয়াছেন তাহার পক্ষে সবই অপুর্ব কাব্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। সেই 
জনই রামায়ণমহাভারতাদিতে সংগ্রামাদি পুনঃ পুনঃ বণিত হইলেও 

অভিনবরূপে প্রকাশিত হয় । কাব্য প্রবন্ধে এক অঙ্গী রস নিবদ্ধ হইয়া 
অর্থবিশেষপ্রতিপন্তির এবং অতিশয় শোভার পোষকতা করে । যদি 

প্রশ্ন কর! হয়, কোথায় এইরূপ হয় তাহ! হইলে উত্তর দ্িব_-যেমন 

রামায়ণে বা মহাভারতে । “শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ” (১1৫ )-- ইহা 

বলিয়া দেখান হইয়াছে যে স্বয়ং আদিকবি রামায়ণে করুণরসের 

প্রাধান্ত দিয়াছেন । তিনি স্বীয় কাবো সীতার তিরোভাব পর্যস্ত বর্ণনা 
দিয়া ইহা নিঃশেষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কাব্যশোভাশালী মহা- 

ভারতেও মহামুনি যাদব ও পাওবদের সম্পূর্ণ তিরোধানজনিত সংসার 
সস্মী পর তা জা ৮. পপ লা পপ পার, এ সস সপ স্পা শেপ তি ৭৮ স্পাপপিসপ শশী শি পাপা পপ সপ পপ পা 

কামবিষয়ে ও মোক্ষবিষয়েও এখানে যাহা কিছু আছে তাহা অন্তত্রও থাকিবে, 

আর যাহ! এখানে নাই তাহা অন্য কোথাও নাই 1৮ এখানে যদিও চার 

প্রকারের পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে তথাপি চারবার “চ' (9) কারের 
প্রয়োগের দ্বার বুঝান হইতেছে-যদ্দিও ধশ্ম, অর্থ ও কামের অন্যত্র এমন 

কোন প্রধান ন্বূপ দেখা যায় না যাহা মহাভারতে নাই তথাপি মহাভারতেই 
ইহা দেখিয়া লইবে যে ধর্ম, অর্থ, কাম শেষ পধ্যন্ত ধ্বংস লাভ করে। মোক্ষের 
যে স্বরূপ তাহা যে সকল বস্তর সারাংশ তাহা এইখানেই বিচার করিয়া দেখ। 

লোকতন্ত্রম-_লোকসমাজ অঞ্জন, ভঙ্ষণাদি যে যে প্রকারে ধন্ম, অর্থ ও কাম 

এবং তাহাদের উপায়কে সারভূত বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের সম্পাদনে 

প্রবৃত্ত হয়। অনারবৎ-_তুচ্ছ ইন্দ্রজালাদিবং ৷ বিপর্যেতি। প্রত্যুত বিপরীত 
বলিয়া সম্পন্ন হয়! তাহার শ্বরূপ চিস্তার কথ। এখন থাকৃ। সেই সেই 

প্রকারে অত্র অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে । বিরাগো জায়তে ইতি--ইহাছারা 
শাস্তরসের স্থায়ী ভাব ভতজ্ঞানোখিত নির্ধেদকে স্চিত করিয়া এবং 

তদ্যতিরিক্ত অন্য সকলের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়! তাহার প্রাধান্ত বলিলেন। 



৩৬২ ধস্তালোক 

বিতৃষ্াদায়িনী সমাপ্তির বর্ণন! দিয়া দেখাইয়াছেন যে মোক্ষই পরম- 
পুরুষার্থ এবং শাস্জরসই তদীয় কাব্যের প্রধান বক্তব্য বিষয় । অন্য 

ব্যাখাকারেরা এই সকল কথা আঁংশিকভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সত্ব 

ও রঞ্জোভাব যেখানে অভিভূত হইয়াছে সেই মহামোহে মগ্ন লোক- 
সমাজকে অতিবিমল জ্ঞানালোকদায়ী লোকনাথ উদ্ধার করিতে 

ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ; তিনি নিজেই-_ 
“সারহীন লৌকিক পদার্থসমূহ যেমন যেমন ভাবে বিপর্যয় লাভ 

করে তেমন তেমন ভাবে দর্শকের মনে বৈরাগা সঞ্জাত হয় $ উহাতে 

সংশয় নাই।” 
ইত্যাদি বহুবার বলিয়া এই বিষয়ের সম্যক্ ব্যাখা করিয়াছেন । 

ইহ] হইতে মহাভারতের তাশুপর্ধ্য সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে__ 
অন্য রস শাস্তুরসের অঙ্গ হইয়া তাহার অন্ুগমন করিতেছে, অন্য 

পুরুষার্থ মোক্ষের অনুগমন করিয়া তাহার অঙ্গ হইয়াছে । রসসমূহের 

মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাব থাকে তাহা প্রতিপাদ্িতই হইয়াছে । শরীর 

আপত্তি হইতে পারে যে মহাভারতে শুঙ্গারবীরাদি রসের চমত্কারও 
প্রতিভাত হইতেছে । এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন__ 
পারমাথিকেতি। যেষন শরীর শুধু ভোগের আশ্রয় হইলেও কোন বিচারক 
তাহাকেই প্রধান বলিয়া মনে করে সেইরূপ ধাহারা লৌকিক বাসনাগত প্রাণ, 

ধাহারা ভোগে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহারা যে রস অঙ্গম্বরূপ তাহাকে 

প্রধান বলিয়! বলেন। কেবলেঘিতি । পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির উপকর্ণ 

হিসাবে গ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না__ইহাই অর্থ। বিভূতিষু রাগিণো- 

গুণেষু চ নিবিষ্টধিয়ো মা ভূত (এশ্বর্ধ্যসমূহে অনুরাগী এবং গুণে অভিনিবিষ্ 

হইও না) এই ভাবে যোজনা করিতে হইবে। অগ্র ইতি। অঙ্গক্রমণিকার 

পরে যে মহাভারত গ্রন্থ আছে সেইখানে । আপত্তি হইতে পারে যে “বান্থদেব 

বলিতে বস্থদেবের পুত্রকে বোঝায়, পরমেশ্বর পরমাত্মা মহাদেবকে নছে। 

ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-_বাস্থদেবসংজ্ঞাভিধেয়ত্তবেনেতি । বহু জন্মের 

শেষে জানবান্ ব্যক্তি সর্বজগৎ বাস্থদেবময় এই উপলব্ধির দ্বার৷ আমাকে পায়-- 

ইন্ত্যাদিতে এই তাৎপর্ধ্য নির্পাত হইয়াছে ঘে বাস্থদেব-সংজ্ঞা অং (সমগ্র) রূপে 
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আত্মার অঙ্গ, কিন্ত যখন তাহাকে আত্মার উপরে নির্ভরশীল বলিয়া 
মনে কর! হয় না তখন তাহার নিজের প্রাধান্য অনুসারে তাহার 
চারুত্বের বিচার করিলেও বিরোধিতা হয় ন|। সেইরূপ নিহিত 
পারমাধিক তত্বের অপেক্ষা না করিয়া অঙ্গভূত রন এবং পুরুষার্থের 
নিজের প্রাধান্য অনুসারে চাকুত্ববিচারে কোন বিরোধিতা হয় না। 

আপত্তি হইতে পারে--মহাভারতের যে বক্তব্য বিষয় তাহা সবই 
অন্ুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে; সেইখানে এইরূপ কিছুই দেখা 
যায় না। বরং সেইখানে অন্ুব্রমণিকায় শবের বারা সোজাম্থজিভাবে 

ইহাই বুঝান হইয়াছে যে মহাভারত সকল পুরুষার্থের হেতু এবং 
সব্বরসের আকর। এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে--মহাভারতে 

শাস্তরস যে সকল রসের অঙ্গী, মোক্ষ যে অন্য সকল পুরুষার্থ অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ অন্ুক্রমণিকায় ইহা সত্যই শব্দের দ্বারা সোজামুজিভাবে 
অভিহিত হয় নাই; কিন্তু “এখানে বাসুদেব এবং সনাতন 
ভগবানও কীত্তিত হইতেছেন”-_-এই বাক্যে ইহা ব্যঙ্গ্রণে 

দেখান হইয়াছে । ইহার ছ্বারা এই অর্থই ব্যঙ্গ্যরূপে বিবক্ষিত 

হইয়াছে যে ইহাতে যে পাগুবার্দি চরিত্র বিরচিত হুইয়াছে তাহার 
উদ্দেশ্ট হইতেছে সকলের অবসানক্ধনিত বৈরাগ্য এবং অবিস্তাপ্রপঞ্চের 

কথন ; পারমাধিক সত্য হিসাবে ভগবান বান্ুদেব কীর্তিত হইয়াছেন। 

সুতরাং সেই পরমেশ্বর ভগবানেই তোমরা সমাহিতচিত্ত হও; সারহীন 

এশ্ব্যযসমূহে অনুরাগী হইও না অথবা কেবল নয়বিনয়পরাক্রুমাদি 

প্রকাশ পাইতেছে। পথয্ন্ধক বৃষিকুরুভ্যশ্চ”--এই শ্যত্রের ব্যাখ্যাবসরে 

কাশিকাবৃত্তিকার কর্তৃক কথিত হইক়্াছে যে শব্দ নিত্যপদার্থ, এইরূপে 

কাকতালীয় ন্তায়ে শব্ধে ব্রহ্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব সঙ্কেতিত হইয়াছে । শাস্ত্রনয় 

ইতি। শান্ত্রমার্গে ইহার সঙ্গে আব্বাদের যোগাযোগ নাই; তবু পুরুষেরা 

যখন ইহাকে চায় তখন পুরুষার্থ নামেই ইহার সংজ্ঞা দেওয়া উচিত আর 
কাবো চমৎকারের সংযোগ হইলে ইহা রস নামে অভিহিত হয়। গ্রন্থকার 

এই সকল কথ! 'তত্বালোক' গ্রন্থে বিস্তান্রিত করিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু এইখানে 
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কোন গুণে তোমরা একাগ্রমনে অভিনিবিষ্ট হইও না। «সংসারের 

নিঃসারতা দেখিও”_-পরের গ্লোকে এইরূপ অর্থ শ্রকাশ করিয়া 
ব্যঞ্কশক্তির দ্বারা অন্ুগৃহীত শব্দ স্ফুট হইয়! অবভাসিত হয় । পরে-- 
“সপ হি সত্যম্” প্রভৃতি যে সকল শ্লোক পরিলক্ষিত হয় এবংবিধ অর্থ 

তীহাদের অভ্যস্তরে নিহিত বহিয়াছে। 

কবিপ্রঙ্জাপতি কক্দৈপায়ন মহাভারতের শেষে হরিবংশের 

বর্ণনায় এই বিষয়ের সমাপ্তি করিয়া নিজেই এই রমণীয় নিগৃঢ় অর্থ 
সম্যক প্রস্ুট করিয়াছেন। অর্থের দ্বারা তিনি সংসারাতীত পরম তত্বে 
অতিশয় ভক্তির প্রবর্তনা করায় সকল সাংসারিক বাবহারই থগণ্ডনযোগ্য 
বলিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । দেবতা, তীর্থ, তপস্যা। 
প্রভৃতির এবং অন্য দেবতাবিশেষের গ্রভাবাতিশয্যেয় বর্ণনা সেই 
পরব্র্গলাভের উপায় বা তাহার বিভূতি হিসাবে সন্গিবেশিত হইয়াছে ॥ 
পাগুবাদির চরিত্র বর্ণনার তাণুপধ্য এই যে তাহ বৈরাগ্য জন্মায় ও 

বৈরাগ্য মোক্ষমূলক; এবং গীতাদিতে দেখান হইয়াছে যে মোক্ষ প্রধানতঃ 
ভগবান্কে পাইবার উপায়। সৃতরাং পাগুবাদিচরিত্রবণণনারও উদ্দেশ্য 

শেপ শসা শস্প্প পাশ শশী তে পাশাপিশাশশা পেস সপ পিএ আচ শী পাপা শাসন আজ 

এই আলোচনার মুখ্য অবলর নাই বলিয়া আমরা তাহা দেখাইলাম না। 

স্তরামেবেতি । এইরূপ যে বলা হইল তাহার কারণ বলিতেছেন--প্রপিদ্ধ- 

শ্চেতি। “চ' শব্ধ হেতুবাচক । যেহেতু অনাদ্দিকাল হইতেএই লৌকিক প্রসিদ্ধি 

আছে সেইজন্য ভগবান্ ব্যাস 'প্রভৃতিও এই অভিপ্রায় লইয়াই এমন রচনাভঙ্গী 

অবলম্বন করিয়াছেন যেখানে স্বশব্দের দ্বার! অর্থ প্রকাশিত হয় না। অন্যথ! 

'নারায়ণং নমস্কৃত্য* ইত্যাদি শ্লোকে শব ও অর্থের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয় অথব। 
ক্রিয়াকারকাদির যে অন্বয় কর। হয় ভগবান্ ব্যাসের সেইখানে যে সেই সেইরূপ 
অভিপ্রায়ই ছিল তাহার প্রমাণ কি ?--ইহাই ভাবার্থ | বিদগ্ধবিদ্বংপরিবত্সথ_- 

কাব্যমার্গে বিদগ্ধ এবং শাস্বমার্গে বিদ্বান এইরূপ অর্থ অন্গনরণ করিতে হইবে । 

পুর্ব্বে বল! হইয়াছে যে কবি এক রপভাবাদিসম্পন্ন ব্যঙ্গ্য-ব্যপ্রকভাবে যতুবান্ 
হইবেন ; প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের অর্থ নিকূপণ করিয়া সেই পুর্ববোক্ত প্রকারে 
উপনংহার করিতেছেন-_তম্মাৎ স্থিতমিতি । অত ইতি। যেহেতু নিশ্চিতরূপে 
ইহা প্রমাণিত হইয়াছে সেইজন্যই দৃষ্টান্তেও যে এইরূপ দেখা যায় তাহা 
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পরব্রহ্মলাভই। অপরিমিত শক্তির আকর পরব্রহ্ম মথুরায় যে অবতীণ 
হইয়াছিলেন সেই অবতার অন্ত সকল শ্বরূপকে নিন্দিত করিয়াছে ; 
তাই তিনি লোঁকপরম্পরায় বাসুদেব নামে দঞ্ফিত হইয়াছেন এবং 

গীতাদি স্থানে সেই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তন্দার! সমগ্র 

পরব্রহ্মকেই বুঝান হইয়াছে, শুধু মথুরায় প্রাহুর্ভাবের, অংশ বুঝান 
হয় নাই, কারণ তিনি “সনাতন'-শব্দের বারা বিশেষিত হইয়াছেন এবং 

রামায়ণাদিতে ভগবানের অন্য যুত্তিতে এই “বাসুদেব, সংজ্ঞার প্রয়োগ 
দেখা যায়। বৈয়াকরণেরা এই অর্থই নির্ণাত করিয়াছেন । 

সুতরাং অনুক্রমণিকায় নির্দি্ই বাক্যের দ্বারা ভগবধ্যতিরিক্ত অন্ত 

সমস্ত বস্তর অনিত্যতা প্রকাশ কর! হইয়াছে এবং শাস্ত্রমার্গে ইহা 
দেখান হইয়াছে যে মোক্ষ একমাত্র পরম পুরুষার্থ; কাব্যমার্গের 
দিক দিয়াও ইহা স্ুপ্রমাণিত হইয়াছে যে তৃষ্গাক্ষয়সমস্থিত সুখের 

পরিপুষ্টিলক্ষণযুক্ত শান্তরস মহাভারতের অঙ্গী রস বলিয়া বিবক্ষিত 
হইয়াছে । এই যে অর্থ যাহা একেবারে সারভূত তাহা ব্যঙ্গ্যরূপেই 
দশিত হইয়াছে, বাচ্যরূপে নহে। সারভূত এই অর্থ স্ববোধক শব্দের 
দ্বারা সোজাস্থজিভাবে প্রকাশিত না হইয়া! অতিশয় শোভ। আনয়ন 

বোঝা গেল। এইক্প না হইলে দৃষ্টান্তে অঙ্গী রসের প্রাধান্যের কারণ বোঝা 
যাইত না। দৃষ্টান্তে অঙ্গী রসের প্রাধান্য অনশ্বীকাধ্য, যেহেতু তাহা হইতেই 
চারুত্বের প্রতীতি হম্। রসের আনুকূল্য করিয়াই অর্থের সন্নিবেশ করা 

হইবে__ইহাই চারুত্বপ্রতীতির কারণ। অলঙ্কারাস্তরেতি। “অন্তর শব্ধ 
এইখানে বৈশিষ্টবোধক। অথবাযেহেতু বক্ষ্যমাণ উদাহরণে রসবদ্ 

অলঙ্কার আছে সেইজন্য তদ্যতিরিক্ত অন্য অলঙ্কার বুঝাইবার জন্য এইখানে 

'অন্তরশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । আপত্তি হইতে পারে ধে, যেহেতু 
মৎস্তকুম্তদর্শন হইতে এখানে জলধির সান্নিধ্য প্রতীয়মান হইতেছে এবং 
তাহা হইতেই মুনির মাহাত্ম্যের বোধ হইতেছে তাই রমের অনুকুল কোন 
অর্থের বার! কাব্যশোভার পরিপুষ্টি হয় নাই। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া 
বলিতেছেন-_অব্রহীতি। প্রশ্ন হইতে পারে--আচ্ছাঃ সমুদ্রদর্শন অদ্ভুত 

রসের অনুকুল হয়তো হউক । এইখানে বাচ্য অর্থই রসের অন্থকূল হইল; 
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করিতেছে । বিদগ্ধ পণ্তিতসমাজে এইরপ প্রসিহ্ধিও আছে যে 
অধিকতর অভীষ্ট বস্ত ব্যঙগ্য হইয়াই প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ শব্দের 
দ্বার! বাচ্য হয় না। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল--_ 
অঙ্গিভূত রসাদদির আশ্রয়ে কাব্য রচিত হইলে নূতন অর্থলাভ হয় এবং 
রচনা অতিশয় শোভাসম্পন্ন হয়। অতএব লক্ষণীয় উদাহরণেও দেখা 

যায় যে রসের অন্গামী অর্থ রচনা করিলে বিশেষ কোন অলঙ্কার না 

থাকিলে তাহ! অতিশয় শোভাযুক্ত হয় । যেমন-_ 

শ্ঘটজন্না যোগিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অগস্ত্যমুনি সর্ববজয়ী; তিনি এক 
কোষে ভগবানের অবতার মতস্ত ও কুম্ এই উভয় রূপকেই দেখিতে 
পাইয়াছিলেন।” ইত্যাদিতে । 

এইখানে অদ্ভুত রসের অনুগামী মতস্য-কচ্ছপদর্শন অতিশয় শোভা- 
পরিপোষক হইয়াছে । অদৃষ্টপূর্বব ও অশ্রুতপুর্বব বলিয়া ভগবানের 

অবতার মত্ম্য ও কুন্দম দর্শন সমুদ্রের নৈকট্য হইতেও অদ্ভুত রসের 
সমধিক অন্থকৃল হইয়াছে । যে বস্ত পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ববশ্রুত তাহা লোক- 

অতএব এই অংশে এইরূপ উদাহরণ কেন দেওয়া হইল? এই আশঙ্কা 

করিয়া বলিতেছেন--তঙ্তেতি । ক্ষুপ্ৎ হীতি। পিষ্পেষণবৎ পুনঃ পুনঃ 

বর্ণনা ও নিরপণের দ্বার যাহার শ্বরূপ দলিত হইয়াছে । ইহ যে বহুতর 
ৃষ্টান্তে পরিব্যাঞ্ত হয় তাহা দেখাইতেছেন-_ন চ ইত্যাদির দ্বার] রথ্যায়াং-- 
সঙ্কীর্ণ; তুলাগ্রেণ-_কাকতালীয়বৎ, অকম্মাৎ। প্রতিলগ্রঃ- সংস্ই, সম্মুখে 
থাকিয়।; হে স্থতগ- সেই পার্খ যাহা হইতে তুমি অতিক্রান্ত হইয়[ছিলে 
তাহা আজও । রসপ্রতীতিরিতি। একে অপরের প্রতি. অন্থরক্ত হইলে 
রতির সঞ্চার হয়; অতএব শৃঙ্গাররসপ্রতীতি। এই অর্থই যে রসের অস্থকুল 
তাহা ব্যতিরেকের দ্বার! দৃঢ় করিয়] বুধাইতেছেন-_সা' ত্বাম্ ইত্যাদির দ্বারা । 
প্ধ্বনের্ধয গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাধব। প্রদ্দশিত:* উদ্দ্যোতের আরস্তে এই স্লোকে 
যে দেখান হইয়াছিল যে ধ্বনির পথে কবিদের প্রতিভা অনস্তত] লাভ করে; 
সেই অংশের ব্যাখ্যা শেষ হইয়! গেল বলিয়! উপসংহার করিতেছেন--তদেবম্ 
ইত্যাদির ছ্বারা। সেই শ্লোকের 'সগুণীভৃতব্যঙ্গ্যস্ত, অংশ ব্যাখ্যা করিতে- 
ছেন-_গুণীভূত” ইত্যাদির দ্বারা । ব্রিপ্রভেদব্যঙ্গ্যাপেক্যা--বস্ত, অলঙ্কার 
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প্রসিদ্ধিঅন্থুসারে অস্ভুত হইলেও আশ্চর্যজনক হয় না। যাহ! অনৃষ্টপূর্ব 
ও অশ্রুতপুর্ব তাহা যে অন্তুতরসেরই অন্ুগামী হয় তাহা নহে, অন্ধ 
রসেরও হয়। তাই যেমন-_ 

“হে সুভগ, তুমি তাহার যে ক্ষীণ পার স্পর্শ করিয়৷ অকন্মাৎ 
অতিক্রান্ত হইয়াছিলে সেই পার্থ অগ্ভাপি স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত ও 
কম্পিত হইতেছে ।” | 

এই গাথার অর্থ চিন্তা করিলে যে শুঙ্গার রসপ্রতীতি হয়, 

“সে তোমাকে স্পর্শ করিয়া স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত 

হয়”--এবংবিধ অদ্ভুতরসাত্মক প্রতীয়মান অর্থ হইতে তাহা একটুও 
হম লা। 

ও রসাত্মক যে তিন প্রভেদবিশিষ্ট ব্যঙ্গ্য তাহার যে অপেক্ষা! অর্থাৎ বাচ্য 

অর্থের তুলনায় গৌণতা৷ তদ্বীরা। সেইথানে যে সকল ধ্বনিপ্রকার আছে 
তাহাদ্দের গৌণতার জন্য অনস্ততা হইয়া থাকে; তাই বলিতেছেন-_ 
অতিবিস্তরেতি। স্বয়মিতি। তন্মধ্যে পুরাণ কাব্যের অর্থের স্পর্শ থাকিলেও 

গুণীভূতবস্তব্যঙ্গের দ্বার যে নবীনত। আসে তাহার উদাহরণ, যেমন আমারই 
নিয়লিখিত শ্লোকে-_-“ধিনি ভয়বিহ্বল ব্যক্তিদের রক্ষণকাধ্যে একমাত্র বীর 

তিনি শরণাগত ধনকে ক্ষণমাত্্র বিশ্রামের আশ্বাস দেন নাই-_ইহা যুক্তি- 
যুক্তই।” এখানে প্রাচীন কবির কাব্যের অর্থের স্পর্শ থাকিলেও “তুমি 

অনবরত অর্থ দান কর”, এই ওঁদাধ্যলক্ষণযুক্ত বন্ত ধ্বনিত হইয়া বাচ্যের 
অলঙ্কার হইয়া! নবীনত! দান করিতেছে । এই অর্থসূচক এই পুরাণ গাথ। 
আছে--“ত্যাগিজনের হাতে হাতে সঞ্চরণজনিত যে খেদ তাহা ধনসমূহের 

পক্ষে অসহনীয় হওয়ায় কুপপের গৃহে থাকিয়! তাহার! সুস্থ হইয়া! যেন নিজ! 
যাইতেছে ।” ব্যঙ্গ অলঙ্কার বাচ্য অর্থের অলঙ্কার হইলে যে নবীনতা আসে 
তাহার উদাহরণ যেমন আমারই ক্লোকে--“যৌবনে তোমার কেশসমূহ 
বসন্তকালীন মত্তৃক্ষসমূহের স্কায় কফবর্ণ ছিল; তাই তাহারা অস্থরাগবৃদ্ধির 
কারণ  হইয়াছে। কিন্তু আজ. তাহারা শ্মশানভন্মরেণুর মত শুভোজ্দল 
হইয়াও কেন তোমার ঈষৎ .বৈরাগ্যও সঞ্চারিত করিতেছে না?” এখানে 
যদিও প্রাচীন কবির কাঁবোর অর্থের উপযোগিতা 'আছে তথাপি আক্ষেপ ও 
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সুতরাং ধ্বনিকাব্যপ্রভেদের সমাশ্রয়ে যে ভাবে 'কাব্যার্থের 

অভিনবত্ব হয় তাহা এম্নি করিয়। প্রতিপন্ন করা হইল। ভ্রিভেদ- 
বিশিষ্টব্যঙ্গ্যের উপরে নির্ভর করায় গুণীভূতব্যঙ্গ্যের যে সকল প্রকারভেদ 
হইয়! থাকে তাহার সমাশ্রয়েও কাব্যবস্তসমূহের শবত্ব হইয়াই থাকে। 
তাহার উদাহরণ দেওয়া হইল না, কারণ সেইরূপ করিতে গেলে গ্রন্থ 
অতিশয় বিস্তারিত হইয়া! পড়ে; সন্ৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই বুঝিয়া 
লইবেন। ' 

যদি প্রতিভাগ্ডণ থাকে তাহা হইলে ধ্বনি ও গুণীভূত- 
ব্যঙ্গ্যের সমাশ্রয়ে কাব্যার্থের বিরাম হয় না। ৬॥ 

যদি প্রতিভাগুণ থাকে তাহা হইলে পুরাতন কাব্যপ্রবন্ধ থাকিলেও 
নূতন কাব্যের অর্থ অনন্ততা লাভ করে। আর তাহ! না থাকিলে, 

বিভাবন1 অলঙ্কার ধ্বনিত হুইয়! বাচ্য অর্থের অলঙ্করণ করিতেছে । এই অর্থ- 

স্থচক এই পুরান শ্লোক উদাহত হইতেছে-_“প্ষুধা, তৃষ্ণা, কম, মাৎস্ধ্য এবং 

মরণ হইতে মহাভয়-_বার্ধক্যে বিদ্বান লোকদেরও এই পাঁচটি দুর্বলতা বৃদ্ধি 

পাইয়। থাকে 1” ব্যঞ্জিত রস ষে গৌণ হইয়া! বাচ্যের অলঙ্কার হয় তাহার 
উদাহরণ দেওয়া হইতেছে-_-পইহা] জর! নহে ; ইহা নিশ্চয়ই ক্রোধান্ধ কালসাপ 

যাহ] মাথার উপরে বসিয়া ফৌস ফোঁস করিয়! প্রস্ফ,ট গরলবিশিষ্ট ফেনা বর্ষণ 

করিতেছে । ইহাকে দেখিয়াও যে জন নিজেকে সুখী মনে করিয়া শিবকে 

পাইবার উপায় লাভ করিতে চাহে না সে অবশ্যই স্থ্ধীর বটে 1” উদ্ধৃত প্রাচীন 

প্লোকের অর্থ এই যে জরাজীর্ণ শরীরবিশিষ্ট মানবের হৃদয়ে যে বৈরাগ্য সঞ্জাত 

হয় না তাহ! হইতে বোধ হয় যে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই হৃদয়ে মনে করে যে মৃত্যু নাই। 

এই পুরাতন অথ থাকিলেও অস্ভূত রন ব্যঙ্গ্য হইয়া বাচ্য অর্থকে অলঙ্কত 

করিতেছে বলিয়া এবং সেই বাচ্য অথ”শাস্তরসের প্রতীতির অঙ্গ হইতেছে 

ব্লিয়। চারুত্ব লাভ করিয়া নবীনতা লাভ করিতেছে! ৫ ॥ 

সতব্বপীত্যাদি--ইহা কারিকার উপস্কার বা উপকরণ অথণৎ *ন 
কাব্যার্থবিরামোইহস্তি* কারিকার এই অংশের সঙ্গে ইহার অন্থয় করিতে হইবে। 
কারিকার প্রথষ তিন পাদের অর্থ স্পষ্ট মনে করিয়া চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যা 
দ্িতেছেন--ফ্দীতি। যে প্রভিভাগুণ বর্তমান তাছে তাহাই উক্তরীতিতে 
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কবির কোন কিছু বস্তই থাকে না। অর্থ্য়ের অনুরূপ শব্দ সন্নিবেশকে 

ক্চনার শোভা বলা যাইতে পারে; অর্থরচনার প্রতিভার অভাবে 
তাহা কেমন করিয়া উতুপক্প হইবে? অর্থবিশেবেহ অপেক্ষা না করিয়া 

যদি অক্ষরসন্নিবেশকেই রচনার শোভা মনে করা যায় তাহা হইলে 

তাহ। সহাদয় ব্যক্তির মনঃপৃত হইবে না। এইরূপ মনে করা হইলে 

অর্থের বিচার না করিয়া শুধু চতুর ও মধুর রচনাকেও কাব্য আখ্য। 
দেওয়া যাইতে পারে। যখন শব্দ ও অর্থের সংযোগের ছার কাব্যত্ব 

লাভ হয় তখন তথাবিধ বিষয়ে কেমন করিয়া কাব্যব্যবস্থা হইবে? যদি 
এইরূপ আশঙ্কা কর! হয়, তাহ! হইলে বল৷ যাইতে পারে--যে কাব্যের 
অর্থ পরের দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সম্পর্কে যেমন কাব্যত্বের 

প্রয়োগ হয়, তথাবিধ সন্দর্ভসমূহের সম্পর্কেও সেইরূপ হইয়া থাকে। 

শুধু যে ব্যঙ্গ্য অর্থের অনুসারেই অর্থের অনস্তুতা হয় তাহা নহে 
যেহেতু বাচ্য অর্থের অন্ুসারেও হইতে পারে; ইহ প্রতিপাদন করিবার 
জন্য বলা হইতেছে -_ 

বহুলত। লাভ করে, প্রতিভীপ্ুণ না! থাকিলে তাহা সম্ভব হয় না। তন্মিন্নিতি। 
প্রতিভাগুণ মনন্তত! লাভ করিলে । ন কিঞ্চিদেবেতি। সবই পুরান কৰি 
স্পশ করিয়াছে; তাই এমন কোন বর্ণনীয় বস্ত রহিল না যাহাতে বাপার 
থাকিতে পারে । আপত্তি হইতে পারে যে যদিও অপূর্ব বর্ণনীয় বিষয় কিছু 

নাও থাকে, তথাপি ঘে রচনাশোভার অপর নাম উক্তিবৈচিত্র্য বা 
সংঘটনানৈপুণ্য প্রভৃতি তাহা নব নব হইবে এবং তাহার সপ্িবেশ করিলে 

পুরান কাব্য থাকা সত্বেও নৃতন কাব্যের আরম্ভ হইতে পারে। এই আপত্তি 
আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-বন্ধচ্ছায়াপীতি। অর্থ্ং--গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও 

প্রধানীভূতব্যঙ্গ্য । নেদীয় ইতি। ইহা হৃদয়ের নিকটস্থ হইয়া অন্থপ্রবিষ্ট 
হয় নাঁ_ইহা ভাবার্থ। ইহার হেতু বলিতেছেন-_-এবং হি পতীতি। 
১তুরত্বং--সমাসের সংঘটন1। মধুরত্বং__অপরুষতা। তথাবিধানামপীতি। 
অপুর্ব রচনাশোভাযুক্ত কাব্যসন্দ্তসমূহের মধ্যেও যদ্দি পরের কল্পিত 
অর্থই থাকে তবে তাহার যে কাব্যত্ব তাহা পরেরই কত হইল ; শ্বতরাং 
অথেরই অপুর্বতা আশ্রয়ণীয়। যাহা কবনীয় বা বর্ণনীয় তাহ] কাবা, 
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শুদ্ধ বাচ্য অর্থেরও অবন্থা-দেশ-কালাদি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 
স্বভীবত; অনস্তত। হইয়। থাকে । %। 

শুদ্ধ অর্থাত ব্যঙ্গ্যের উপরে যাহার অপেক্ষা নাই এইরূপ বাচ্যার্থের 

অবশ্য স্বভাবতই অনন্তত1 হইয়। থাকে | বাচ্য অর্থের স্বভাবই এই 

ঘে চেতন ও অচেতন পদার্থের অবস্থাভেদ, দেশভেদ, কালভেদ ও 

স্বরূপভেদ হইতে অনস্ততা হয়। তাহার] এরূপভাবে ব্যবস্থাপিত 

থাকে বলিয়! প্রসিদ্ধ অনেক স্বভাবের অন্ুকরণকারী স্বভাবোক্তির 

বারা যে কাব্যার্থ রচিত হয় তাহারও অবধি থাকে না। তাই অবস্থ!- 

ভেদে নবত্ব যেমন--কুমারসম্ভবে “সিব্রোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন” ইত্যাদি 

(১৪৯) উক্তির দ্বারা প্রথমে সীার্ববতীর রূপবর্ণনা পরিসমাপ্ত হইয়া 

গেলেও পরে তিনি শম্ভুর নয়নগোচর হইলে “বসম্তপুষ্পাভরণং 
বহস্তী'--ইত্যার্দি (৩।৫৩) উত্তির ছার অন্ত ভঙ্গীতে তাহাকে 

মন্নথের উপকরণরূপে বণিত করা হইয়াছে । আবার নবপরিণয় সময়ে 

তাহাকে প্রসাধন করা হইতে থাকিলে “তাং প্রাজুখীং তত্র তম্বীম্”-- 

তাহার ভাব এই অর্থে কাব্যত্ব। কৰির ভাব কাব্য এবং তাহার ভাৰ 

কাব্যত্ব এইরূপ ভাব প্রত্যয়ের আশঙ্কা কর! যায় না। ৬॥ 

প্রতিপাপায়তুমিতি । প্রসঙ্গক্রমে, শেষে এইরূপ ধরিয়! লইতে হইবে। 
অথবা ব্যঙ্গ্যোপযোগী বাচ্য দ্বিবিধ ; তাহা যদি অনস্ত হয় তাহা হইলে 

ব্যঙ্গেরও অনন্ততা হইবে। এই অভিপ্রার লইয়া প্রধানভাবেই-_ 

প্রসঙ্গক্রমে নহে-ইহা বলা হইতেছে । শ্ুদ্ধস্যেতি। ব্যঙ্গ্যবিষয়ক ষে 

ব্যাপার তাহার স্পর্শ ছাড়াও বাচ্য অর্থ শুধু আপনার স্বরূপবলেই 
অনস্ততা লাভ করে। পরে ম্বরূপের মধ্যে অনস্ততা লাভ করিয় 

ইহা ব্যঙ্গ্য অর্থকে প্রকাশ করে-_ইহাই ভাবার্থ। মনে রাখিতে 
হইবে সেইখানে ব্যঙ্গ্যার্থ যে একেবারে নাই তাহা নহে; তাহা হইলে 

সেইখানে কাব্যত্বই থাকিত না। তাই যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়। হইয়াছে 
তাহাতে রসধবনি অবশ্ঠই আছে। 'অবস্থাদেশকালা"দিতে যে 'আদি” 

শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহ! বুঝাইতেছেন- স্বালক্ষণ্যেতি । অর্থাৎ 
স্ব্ূপ। যেমন -তীব্র একাবস্থাবিশিষ্ট, একভ্রব্যশিষ্ঠ,ঈ একলময়গত রূপ ও 
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ইত্যাদি ( ৭1১৩ ) উক্তির দ্বারা নুতন রকমে তাহার রূপসৌষ্ঠব নির্ণীত 
হইয়াছে । সেই কবির সেই একাধিক বর্ণনাভঙ্গী পুনরুক্তি বলিয়া 

মনে হয় না, অথবা তাহারা নৃতন নৃতন অর্থে: উপর নির্ভর করিতেছে 
না এইরূপও মনে হয় না। বিষমবাণলীলায় ইহ। দণিতই হইয়াছে -- 
“ন্ুকবিদের বাণী এবং প্রিয়াদের ভাববিলাসসমূহ--ইহাদের অবধিও 
নাই এবং ইহাদের মধ্যে পুনরুক্তি ও দেখা যায় না ।৮ 

অবস্থাভেদের আর একটি প্রকার এই যে, হিমালয় ও গঙ্গাদি সকল 
অচেতন পদার্থের সচেতন রূপ পরিকল্পিত হয় এইবপ প্রসিদ্ধি আছে। 

সেই অচেতন স্বরূপে দ্বিতীয় চেতনাবিশিষ্ট স্বরূপ যোজন। করিয়৷ কাব্য 

রচনা! করিলে তাহ! অপূর্বব বলিয়াই প্রকাশিত হয়। যেমন কুমার- 
সম্ভবেই পর্বতশ্বরূপ হিমালয়ের বর্ণনা! দেওয়া হইয়াছে আবার ভিমালয় 

সপ্তধিগণের প্রিয় এইরূপ উক্তিতে তাহার যে চেতনাবিশিষ্ট স্বরূপ 

স্পর্শের মধ্যে স্বলক্ষণসম্পফিত প্রভেদ। ন চ তেষাং ইত্যা্দি-_ছুইটি *চ- 

কারের দ্বারা অতিশয় বিম্ময় স্থচিত হইতেছে । কখমপীতি। খুব যত্ব 

করিয়া বিচার করিলেও পুনরুক্তিদৌষ পাওয়া যায় না। প্রিয়াণামিতি। 

রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ বনুবল্লভ নায়ক সেই সেই কামিনীকে সম্ভোগ করিবার 
স্থথ জানিলেও সে সন্তোগসমযে প্রিয়ার বিভ্রমে পুনরুক্তি দেখিতে পায় 

না। ইহাকেই কান্তাত্ব বলা হইয়া থাকে । কান্তাদদের বিভ্রমবৈশিষ্ট্ 

সমগ্রসংসারব্যাপী প্রবাহের নায়; তাহা নব নব হইয়াই দেখা দেয়। 

ইহা অগ্নিচ়ন কার্ষের ন্যায় অন্তের নিকট হইতে শিক্ষা করা হয় ন1। 

তাহ! হইলে সেইরূপ কাধ্যের মত ইহাতে ও পুনরুক্তিদোষ থাকিতে পারিত । 

বরং ইহা নিসর্গসগ্তাত কামাক্কুরবিকাশ মাত্র । ইহাই নবনবত্থ। সেইরূপ 
কাব্যার্থও নিজের প্রতিভাগুণ হইতেই নিংয্যন্দিত হয়; ইহ] পরকায় শিক্ষার 

অপেক্ষা রাখে না। ইহাই ভাবার্থ। তাবদিতি। “তাবং-শব প্রয়োগের 

অভিপ্রায় এই যে পরে ব্ঙ্গের সংস্পর্শে অবশ্যই বৈচিত্র আসে, কিন্তু প্রথমে 

বাচ্যের নিজের স্বভাবের দ্বারাই বৈচিত্র লাভ হয়। তন্লিমিভানাধাতি। 

খতুমাল্যাদির। ম্বেতি। স্বপরাহুভূতরূপসামান্যমাত্রাশ্রয়েণেতি ।__ নিজের 

অনুভূতি এবং পরের অনুভূতির মধ্যে যাহা সাধারণভাবে থাকে তাহা 



তখ৭২ ধ্গ্যালোক 

প্রদণিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব হইয়াই প্রতিভাত হুয়। স্কবিদের এই 
মার্গের প্রসিদ্ধিও আছে । কবিদের ব্যুৎ্পত্তির জন্য এই পদ্ধতি 'বিষম- 
বাণলীলা"য় সবিস্তারে দিত হইয়াছে । সচেতন প্রাণীদের বাল্য প্রভৃতি 

অবস্থার ব্ণনায় যে অভিনবত্ব থাকে তাহা সগুকবিদের কাছে 

প্রসিদ্ধ । সচেতন প্রাণীদের অবস্থাভেদের মধ্যেও অপ্রধান অবস্থা- 
ভেদে নুতনত্ব হয়। যেমন কুমারীদের বা অন্য রমণীদের হাদয় 
কুসুমশরের দ্বার! বিদীর্ণ হইলে এই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সেইখানেও 
বিদগ্ধন্ঘভাবা ও অবিদগ্ধন্ঘভাবা রমণী-_-এই উভয় পক্ষে বিভিন্নতা হয়। 
অচেতন বস্তুসমূহ যাহারা আরম্তাদ্দি অবস্থাভেদে বৈচিত্রালাভ করে 
তাহাদের স্বরূপ একটি একটি করিয়া বর্ণনা দিলে অনস্ততা লাভ হয়। 

যেমন-__ 

অন্য বৈশিষ্ট্যশৃত্যট এই মাব্র। তাহার আশ্রয়ে। নহি তৈরিতি। ইহা! 
অত্যন্ত অসম্ভব এইরূপ বুঝাইতে ইহা কথিত হইল । যদিও কবিরা প্রত্যক্ষের 

দ্বার বস্তজগৎ দেখিয়া থাকেন, তথাপি ইহ। মনে রাখিতে হইবে-_-“শব্দমসমূহ 

সঙ্ষেতগত অর্থই বলিয়া থাকে ; বাবহারের জন্যই সক্কেতম্মরণ হইয়া থাকে । 

এই ব্যবহারের সময় বস্তর নিজ নিজ রূপের বিশিষ্ট লক্ষণ থাকে নাঃ যেহেতু 
আমরা এই ভাবেই সন্ষেত প্রয়োগ করিয়। থাকি 1৮ এই সকল যুক্তির দ্বারা 

বোঝা যায় যে কবির বাণী শব্দের সাধারণ ধশ্মকেই স্পর্শ করিয়া থাকে । 

কিমিতি। ভাবার্থ এই £--ধাহার। প্রকরণান্থলারে অর্থ গ্রহণ করেন তীহারা 

যদি পুনরুক্তি অনুভব না করেন তবে সেই পু্রকক্তি দোষ তাহার! স্বীকার 

করিবেন কেন? ইহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন--ন চেপ্দিতি। 

উক্তিহ্াতি। যদ্দি এক শব্দের পরিবর্তে সমান অর্থবোধক অপর শব্ের দ্বার 

অর্থ অবিকলভাবে প্রকাশিত হয় তাহ হইলে পুনরুক্তি হইল ন। এমন মনে 

হইবে না। স্থৃতরাং বিশিষ্ট বাচ্য অর্থের প্রতিপাদকের দ্বারাই উক্তির 
বৈশিষ্ট্য লাভ হইয়া থাকে । গ্রাহাবিশেষেতি। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের 
স্বারা যে বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয় তাহার যে অভিন্নতা। কতরাং অর্থ দাড়াইল 

এই-_পদস্মুহের লাধারণ অর্থে অথবা সাধারণ অর্থসমছ্বিত বিশিষ্ট অর্থে অথবা 



চতুর্থ উদ্দ্যোত ৩৭৩ 

“যে সমস্ত মৃণালসমূহ ভক্ষিত হইয়া শবায়মান হংসসমূহের ক্ঠরবের 
সংস্পর্শ লাভ করে বলিয়া এক অপূর্ব ঘর্থর শব্দবিলাস ঘটিয়া থাকে 

তাহার! সম্প্রতি হস্তিনীর নবোন্তিন্ন মৃহ দম্ভাখুরের তুল্য শুভ্রতা লাভ 
করিয়া কমলিনীর প্রথম অঙ্কুররূপে সরোবরে আবিভূতি হইল ।”, 

অন্য জায়গায়ও এই রীতি অনুসরণ করিতে হইবে । দেশভেদ 

হইতে সমগ্র অচেতন পদার্থসমূহ বিচিত্রতা লাভ করে। যেমন নানা 
দিগ্দেশবিহারী বায়ুসমূহের এবং সলিল, কুম্থম প্রভৃতি তবন্থান্য বস্তুরও 
বৈচিত্র্য প্রপিদ্ধই । পশু, পক্ষী প্রভৃতি সচেতন প্রাণীরাও গ্রাম, 
অরণা, জল প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া! পরস্পরের মধ্যে যে অতিশয় 

পার্থক্য লাভ করে তাহা দেখাই যায়। বিবেচনা সহকারে এই 
পার্থকা যথাযথ রচনা করিলে তাহা সেই ভাবেই অনস্তুতা লাভ 

করে। সেই ভাবেই বলা যাইতে পারে-__দিগ্দেশাদির জন্য বিভিন্নতা- 

প্রাপ্ত মানুষদের ব্যবহার ও ব্যাপারাদিতে যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দেখা 
যায় কে তাহার শেষ পধ্যস্ত যাইতে পারে? বিশেষ করিয়া রমণীদের। 
কবির! স্বীয় প্রতিভানুসারে এই সকল বিষয় রচন। করেন । 

বৌদ্ধমতে অন্য বস্তর অভাবে বা অপোহে- সঙ্কেত এইভাবে ষে কোন একটি 
বস্ততে বর্তে; ইহাতে আর অন্য তর্ক করিয়া লাভ কি? বাক্য হইতে তাহার 

বৈশিষ্ট্য প্রতীত হয়; ইহাতে বাদীদের সংশয়ের অবকাশ কোথায়? 

অন্বিতাভিধানবাদী, তদ্বিপরীত অভিহিতান্বয়বাদী অথবা ষে সম্প্রদায় মনে 

করেন যেকোন বিশেষ সংসর্গে অর্থ থাকে-_বাক্যোর অর্থগ্রহণবিষয়ে যে 

সকল মতবাদী আছেন ইহারা কেহই বস্তবিশেষের অন্তিত্ব অস্বীকার করিতে 

পারেন না। বল। হইয়াছে যে যাহাকে উক্তিবৈচিত্র্য নাম দেওয়া হয় 
তাহা শুধু সমানার্থবোধক শব্দের দ্বারা কর] হয় না। অন্ত ষে উক্তিবৈচিত্র্য 
আছে তাহ তে। আমার্দের মতেরই সমর্থক । ইহা বপিতেছেন-_কিঞ্চেতি। 

পুনরিতি | অর্থাৎ বার বার। উপমা, নিভ, প্রতিম, চ্ছল, প্রতিবিশ্ব, 

প্রতিচ্ছায়, তুলা, সদৃশ, আভাষ প্রভৃতি বিচিত্র উক্তির দ্বারা উপমাই বৈচিত্র্য 
লাভ করিয়া থাকে? যেহেতু বস্ততঃপক্ষে এই সকল উক্তির অর্থের মধ্যে 

বৈচিত্র্য আছে। যাহার সঙ্গে যাহার প্রকাশ অবশ্তই হইয়া থাকে তাহাই 
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কালভেদ হইতেও বৈচিত্র্য লাভ হয়। যেমন খতুভেদ হইতে 

দিকৃ, ব্যোম, জল প্রভৃতি অচেতন বস্তদের। সচেতন বম্তদের কাল 

বিশেষান্ুুলারে যে ওতুস্ুক্যাদি হয় তাহা প্রসিদ্ধ আছে। জগত্গত 

যে সকল বস্ত আছে তাহাদের নিজন্ব প্রভেদবশতঃ তাহাদের 

পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ জন্মায় তাহ প্রসিদ্ধই । বন্ত্ররা যেমন 

যেমন অবস্থায় ছিল সেই সেই অবস্থায় অবস্থিত থাকিলেও স্বভাব- 

ভেদের জন্ক কাব্যার্থের অনস্ততা আসে। 

এই বিষয়ে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন-_বস্তসমূহ যে বাচ্যার্থের 
বিষয়ীভূত হয় তাহ! তাহাদের সাধারণ রূপের দ্বারা, কোন বিশেষরূপের 
ঘ্বারা নহে। কবিরা নিজের! সুখাদি অনুভব করেন; তাহাদের 

নিমিত্তন্বরূপ যে সকল পদার্থ আছে তাহাদিগকে অন্থত্র আরোপ 

করিয়া ব্বীয় ও পরের অনুভূতির মধ্যে যে স্বসাধারণত্ব আছে তাহাই 
রচনা করেন। যোগীদের ন্যায় তাহার! অতীত, ভবিষ্যত, বর্তমান 

এবং পরিচিত বস্ত প্রভৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন না। পরকে যাহা 

তাহার নিভ, যাহা যাহার অনুকরণ করে তাহাই তাহার প্রতিম--বাচ্য 

অর্থ এইরূপ সর্বত্র হইয়া থাকে ; বালকদের উপযোগী করিয়া কাব্যের টীকা 

অনুশীলন করিলে অর্থের উপরে যে অত্যাচার করা হয় কেবল তাহার জন্যই 

এই ভ্রম জন্মে ষে এই সকল স্থানে সমানার্বোধক শবের প্রয়োগ করা 
হইয়াছে__-ইহাই ভাবার্থ। এইভাবেই উক্তিবৈচিত্রা হইতে অর্থের অনস্ততা৷ 
ও অলঙ্কারের অনস্তত। পাওয়া ঘায়। অন্তভাবেও উক্তিবৈচিত্র্য হইতে 

অর্থাদদির বৈচিত্র্য আসিতে পারে, ইহা দেখাইতেছেন _ভগিতিশ্চেতি | 

নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভাষার গোচরীভূত হয় যে বাচ্য অর্থ তঙ্জনিত বৈচিত্র্য, 
তাহা! কারণ যাহার অর্থাৎ অলঙ্কারসমূহের ও কাব্যার্থসমূহের অনস্ততার। 
এই অনস্তত। কশ্মশ্বর্ূপ ; কর্তৃম্বূপ উক্তিবৈচিত্র্য এই অনস্থত] সম্পাদন করে। 

প্রতিনিয়ত ইত্যার্দি বিশেষণের দ্বারা কর্মভূত অনম্ততার হেতু দেখান 

হইয়াছে । 
মহমহ ইতি-যে অনবরত মধুস্দনের নাম করিতেছে ভগবান কেন 

তাহার মনের 'গোঁচর হয়েন না? এইভাবে এইখানে বিরোধ অলঙ্কারের 
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'আন্ভুভব করান যায় এবং নিজ্ধে যাহা অনুভব করা হয় ইহাদের যে 

সাধারণ রূপ, যাহা সকল প্রতিপত্তার বিষয়ীভূত তাহা! পরিমিত বলিয়! 
পুরাতন কবিদের গোচর হইয়াই আছে; €”* সাধারণ বস্তুকে বিষয় 

বহিস্ভতি বলিলে অসঙ্গত হইবে। স্থৃতরাং সেই প্রকারবিশেষকে 
যে আধুনিক কবির নূতন বলিয়া মনে করেন ইহা তাহাদের নিজেদের 
একট! [ ভ্রমাত্মক ] বিশ্বাসমাত্র । ইহার মধ্যে উদ্ভির বৈচিত্র্য নাত্র 
আছে। 

উত্তরে এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে--যদি বস্তুর সাধারণ ধর্মকে 

আশ্রয় করিয়াই কবির কাব্যপ্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে কাব্যপ্রকারের 

অবস্থাদিবৈশিষ্ট্যমলক যে বৈচিত্র্য দেখান হইয়াছে তম্মধ্যে কি 
পুনরুক্তি হইবে ? যদি সেই পুনরুক্তি নাই হয় তবে কেন কাব্যের 
অনন্ততা হইবে না? বস্তুর সাধারণ বূপমাত্রকে আশ্রয় করিয়া ষে 

কাব্য প্রবৃত্ত হয় তাহ পরিমিত বলিয়া পূর্বেই কবিদের গোচরীভূত 
হইয়াছে । সুতরাং তাহার নৃতনত্ব নাই--এই যে মত প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা অযুক্ত। যদি সাধারণ ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই কাব্য 
প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে মহাকবিবিরচিত কাব্যার্থের আতিশয্য 

কিসের ছার কৃত হয় ? 

শোভা আসিয়াছে ! সিদ্ধুদেশের ভাষায় “মহ মহত শের 'মধুমথন বা “মষ 
মম” এই ছুই প্রকারের ছায়! হইতে পারে। তাই ভাষার বৈচিত্র্যের 

জন্য বিরোধ অলঙ্কারের শোভ1 উন্মেষিত হইয়াছে। “অবস্থা বিভিন্নানাং 

বিনিবন্ধনং। ভূষ্মৈব দৃশ্ঠাতে লক্ষ্যে যু, ভাতি রসাশ্রয়াৎ ॥” ইহাই কারিকা। 
অন্য যাহা কিছু আছে তাহা কারিকামধ্যস্থিত টিপ্ননী। এখানে প্রথম তিন 
পাদের অর্থ সমর্থন করিয়া চতুর্থ পাদে মুল বিধিবাচক অর্থকে তাত্পর্য্যমন়্ 
করিয়। প্রকাশ করা হইতেছে । “তদ্* হইতে আরম্ভ করিয়া "শক্তীনাম্ঃ 

পর্যযস্ত পদসমূহ কারিকার মধ্যস্থিভ টিপ্নী। দ্বিতীয় কারিকার চতুর্থপাদ 

বুঝাইতেছেন-_ঘথাহীতি। ৭--১০ ॥ 

সংবাদ! ইতি-কারিকার প্রথম অর্ধেক, নৈকবূপতয়েতি। ছিতীয়াদ্ধ। 

ইহা কি রাজাজ্ঞার মত বিনা আপত্বিতে মানিতে হইবে? এই আশঙ্ক! 



৩৭৬ ধন্তালোক 

কিন্তু বান্ধীকি ব্যতিরিক্ত অন্য লোককেও কবি বলা হইয়া থাকে । 
(যদি পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি মানিয়। লওয়া হয় তাহা হইলে ) সর্ববসাধারণ- 
প্রযোজ্য অর্থ ছাড়া অন্ত কোন কাব্যার্থ থাকে না এবং সর্বসাধারণ" 

প্রযোজ্য অর্থ তো আদিকবিই দেখাইয়া দিয়াছেন। যদি বলা হয় 
উক্তির বৈচিত্র্যবশতঃ ইহাতে কোন দোষ হয় না তাহা হইলে বলিব, 

এই উক্তিবৈচিত্র্য জিনিষটি কি? উক্তি হইতেছে সেই বচন যাহার 

হ্বারা বাচ্য অর্থবিশেষ প্রতিপাদিত হয়। তাহার যদ্দি বৈচিত্র্য থাকে, 
তবে বাচ্য অর্থের কেন বৈচিত্র্য থাকিবে না, কারণ বাচ্য ও বাচক 

অবিনাভূত হইয়! থাকে? কাব্যে য়ে বাচ্য অর্থ প্রতিভাসিত হয় 
তাহার রূপ প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের হবার! গ্রাহ্য বস্তুবিশেষের সঙ্গে অভিন্ন 

বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং যিনি উক্তির বৈচিত্র্য সম্পকিত মত 
পোষণ করেন তিনি ইচ্ছা না করিলেও বাচ্য অর্থের বৈচিত্র্য স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইবেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত মত বল! হইতেছে__ 

করিতেছেন-_কথমিতি চেপ্দিতি। ইহার উত্তর দ্িতেছেন__ “সংবাদে 

ইত্যাদি কারিকার দ্বারা । বুত্তিতে এই কারিকাকেই ভাগ করিয়া ব্যাখ্য। 
কর! হইয়াছে । “শরীরীণাং”-শব্দ প্রতিবিস্বার্দি তিনটি শবের সঙ্গে যোজনা 
করিতে হইবে ইহা দেখান হইল । শরীরিণ ইতি। পূর্বেই ইহার স্বর্ূপের 

উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া যাহ। প্রাধান্য পাইয়াছে তাহার । ১১, ১২। 
“তত্র পুর্ববমনন্তাত্ব,--**কবিঃ1” ইহাই কারিক1। অনন্ঠাত্ব__ পুর্বে 

যে কাব্য রচিত হইয়াছে তাহ! হইতে যাহার স্বভাব অভিন্ন, ইহা যে 
রূপে প্রকাশ পায় তাহ পূর্ধবকবিদের দ্বার স্পৃষ্টই বটে। যেভাবে 
প্রতিবিদ্ব প্রকাশিত হয় সেইরূপে ; পুর্ব কবির কাব্য বিশ্বের ন্যায় । এই 
কাব্য নিজে কিক্ধপ তাহা এখানে বুঝাইত্েছেন-_তাত্বিকশরীরশুন্তমিতি। 
তাহার দ্বারা অপূর্ব কিছু পরিকপ্টিত হয় ন1; প্রতিবিষ্বও এইরূপই হইয়া 

খাকে। এইভাবে প্রথম প্রকার ব্যাখ্য করিয়া দ্বিতীয় গরকার বুঝাইতেছেন-_ 
তদনস্তরত্বিতি। অর্থাৎ দ্বিতীয়। অগ্ের সহিত যে সাম্য তাহ1; সেইভাবে। 

তৃচ্ছাত্মেতি। চিত্র প্রভৃতির অন্থকরণে অনুকরণীয় বস্ত সম্প্কে প্রতীতি 

জাগ্রত হয়; 'কিস্ত সেইখানে মনে হয় না বাস্তবিক পক্ষেই সিন্দুরাদি আছে 



চতুর্থ উদ্দ্যোত ৩৭৭ 

“বান্মীকিব্যতিরিক্ত কোন একটি কবির রচিত অর্থে যদি গ্রাতিভা 

মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহার অনস্ততা অক্ষয় হইয়? 
পড়ে”, 

অপিচ, উক্তির বৈচিত্র্যকে যদি কাব্যের নবীনতার কারণ মনে করা 
যায় তাহা হইলে তাহা! আমাদের পক্ষে অন্ুকূলই হয়। কারণ 
কাব্যার্থের অন্ত ভেদের হেতু এই যে প্রকার পূর্বে দশিত হইয়াছে 

তাহ! পুনরুক্তির বৈচিত্রযবশতঃ ত্বিগুণ হয়। এই যে উপমান্লেষাদি 
অলঙ্কারবর্গ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা ভণিতিবৈচিত্র্যের সহিত 
রচিত হইলে নিজেই শত শাখা লাভ করে । যাহাকে ভণিতি ব৷ উক্তি 

বলা হয় তাহাও নিজ ভাষাভেদের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইলে প্রত্যেক 

ভাষার নিয়মানুুসারে যে অর্থ তাহার গোচরীভূত হয় তাহার বেচিত্র্য- 
হেতু কাব্যার্থে অন্য রকমের বৈচিত্র্যের স্থ্টি হয়। যেমন আমারই 
রচিত নিয়লিখিত শ্রোকে-_- 

“ আমার? 'আমার” বলিতে বলিতে মানুষের কাল চলিয়া যায়। 
তথাপি দেব জনার্দন মনের গোচর হয়েন না।৮ [ মধুস্থদন আমারই» 

আমারই ] 
এইভাবে যেমন যেমন নিরূপিত হয় তেমন তেমন ভাবে কাব্যার্থ 

অনস্ততা! লাভ করে। ইহ! কিন্তু বলা হইতেছে-_- 

অবস্থাদির দ্বার! বিভিন্রত! প্রাপ্ত বাচ্য অথের যে রচনা 
যাহা পুরে প্রদশিত হইয়াছে-_- 
চা উদ্দারণীয় কাব্যে প্রচুর পরিমাণে দেখা! যায় ; 
[হা পৃথক্ করা যায় না 

0 রসাশ্রয়ে দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। ৮ ॥ 

এবং এই প্রতীতি চারুত্বের হৃষ্টিও করে না_-ইহাই ভাবার্থ। এতরদ্েবেতি। 

ভৃতীয় যে রূপ তাহা অপরিহার্য । আত্মনোহন্তস্য ইত্যাদ্ি। এই কারিক। 
বৃত্তিতে ভাগ করিয়া পঠিত হইয়াছে । আবার কোন কোন পুন্তকে ইহা 

অবিভক্তভানেই দেখান হইয়াছে । *আত্মনঃ অর্থাৎ সারভৃত তত্বের ব্যাখ্)। 



৩৭৮  ধ্বন্তালোক 

তাই সগ্কবিদের উপদেশের নিমিত্ত ইহা সংক্ষেপে বলা 

হইতেছে--- 

দেশকালাদির ভেদে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত বস্তজগৎ যদি রস- 
ভাবাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়৷ ওচিত্যানুসারে অন্থিত হয়-'৯ ॥ 

তবে পরিমিতশক্তিসম্পন্ন, বাল্লীকিব্যতিরিস্তু অন্ত কবিদের গণনা 

কি ভাবে করা যাইবে-- 

জগতের প্রকৃতির মত তাহ সহ বাচস্পতির দ্বারা রচিত 
হইলেও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না। ১০ ॥ 

যেমন অতীত কল্পপরম্পরায় বিচিত্র বস্তপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হঈলেও 

ইহা বলা যায় না যে এখন জগৎ গুকৃত্ির অন্ত পদার্থ নিশ্মাণশক্তি 
ক্ষীণ হইয়। গিয়াছে সেইরূপ কাব্যের অর্থপরম্পরাযুক্ত মধ্যাদা অনস্ত 

কবিপ্রতিভার দ্বার আহত হইলেও তাহ এখনও ক্ষয় পাইতেছে না 

বরং নব নব ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন কবিপ্রতিতার ছারা পরিপুষ্ট হইয়া তাহ 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । এইরূপ হইলেও-_- 

পূর্ববপঠিত পদ দুইটির দ্বারাই দেওয়া হইয়াছে । সসংবাদানামিতি__এইরূপ 
পাঠ গ্রাহ্থ। সংবাদানাম_এই পাঠ গ্রহণ করিলে, বাক্যার্থবপ সমুদায়ের যে 
সংবাদলকল তাহাদের, এইব্মপে ভিন্ন বিভক্তি করিয়! অর্থষোভন! করিতে 

হইবে। “বস্ত' শব্দের দ্বারা এক, ছুই, তিন বা চারটি পদের অর্থ। তানি 
ত্বিতি | অক্ষর ওপদ। তান্যেবেতি। সেইরূপের দ্বার] যুক্ত অর্থাৎ যাহারা 
ঈষভাবেও অন্তরূপ পায় নাই। এইভাবে কক্ষরাদির রচনারূপ দৃষ্টান্তের 
ব্যাখ্যা করিয়া অর্থতত্বরূপ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের যোজনা করিতেছেন-_ 

তখৈবেতি। ঙ্েধাদিময়ানীতি । শ্লেযাদিম্বভাবযুক্ত । “সছত্', “তে দম্থী” 
“গুণ”, “দ্বিজ' প্রভৃতি শব্দ পুর্বে হাঞ্ধার হাজার কবি কর্তৃক গ্লেষমূলক অর্থে 

প্রযুক্ত হইলেও এখনও সেইরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে ; “চন্দ্র প্রভৃতি শবও 

উপমানরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । তখৈব পদার্থবপাণি_-ইত্যাদিতে 'নাপুর্ববাণি 

ঘটয়িতুং শক্যন্তে' হইতে আরস্ত করিয়া “বিরুধ্যস্তি পধ্যস্ত পচ পূর্ব বাক্য 
হইতে যোগ করিতে হইবে। ১৩--১৫॥ 
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সুমেধদম্পন্ন কবিদের মধ্যে সাদৃশ্য (সংবাদ ) বন্রল 
পরিমাণেই থাকে । 

ইহা নিশ্চিতরূপে দেখা যায় যে মেধাবীদের বুদ্ধির মধ্যে সাদৃশ্য 

থাকে । কিন্ত-_ 

সেই সকল পগ্ডিতগণের মধ্যে যে সাদুশ্ তাহ! অবিকল 
একাকার নহে । ১৯ ॥ 

যদি প্রশ্ন করা হয় কেন-_ 

অন্য কাব্যাথে'র সহিত সাদৃশ্তঠকে সংবাদ বা! সম্মতি বলে। 
সেই সাদৃশ্ঠ আবার তিন প্রকারের হইতে পারে_ দেহীদের 
সঙ্গে প্রতিবিম্বের যেরূপ সাদৃশ্তা থাকে সেইরূপ, অথবা 
দেহীদের সঙ্গে আলেখ্যর যেরূপ সাদৃগ্ঠ থাকে সেইরূপ, অথবা 
এক দেহীর তুল্য অন্য শরীরীর যে সাদৃপ্ত থাকে, 
সেইরূপ । ১২॥ 

শাল্লা শশী াপপিউি 

“লোকশ্ত” এই পদ ব্যাখ্যা করিতেছেন-_ সহবদয়ানামিতি চমৎকৃতিরিতি | 

'আম্বাদ প্রধানবুদ্ধি। “অভ্যুজ্জীহিতে” পদ ব্যাখ্যা করিতেছেন--উৎপদ্যত 
ইতি। উদ্দিত হয়। বুদ্ধির আকার দেখাইতেছেন-_স্ফুরণেয়ং কাচিদিতি। 
যদপি তদপি.....নোৌপধাতি। এই কারিক ভাগ করিয়া! পাঠ করা 

হইয়াছে। স্ববিষয় ইতি । যাহা নিজে তৎকালিক হিসাবে স্কুরিত হয় 
নাই। পরহ্বাপদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্ব স্থকবেরিতি । ইহা তৃতীয় পাদ। 

«কেমন করিয়া নৃতনত্ব আনয়ন করিব” এইবূপ অভিপ্রায় লইয়া কাব্যবিষ়ে 
উদ্যমহীন হইতে পারেন অথব1 অপরে ষে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার 

উপরে নির্ভরশীল হইতে পারেন; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেল-_- 

সরম্বত্যৈবেতি। কারিকায় যে “ম্থকবি বলা হইয়াছে ইহা কবিদের 
জাতি বুঝাইতে একবচন, এই অভিপ্রায় লইয়! বুঝাইয়া বলিতেছেন-_ 

স্বকবীনামিতি। ইহাই ম্প্ই করিয়া বলিতেছেন--“প্রাক্তন হইতে আরম্ত 
করিয়া ন তেষাম্”ণ এই পর্যযন্ত। আবির্ভাবয়তীতি। নৃতন করিয়াই 
সুজন করে। ১৬১৭ ॥ 

ইভীতি। কারিকা ও তাহার বুত্তর দ্বার যে নিরূপণ সেই প্রকারের 



২৩৮৩ বহ্যালোক 

অন্ত কাব্যবস্তর সহিত যে সাদৃশ্ট তাহাকেই সংবাদ বলে। তাহা 
আবার তিন প্রকারের- শরীরীদের প্রতিবিষ্বের সহিত, আলেখ্যের 

সহিত বা তুল্য .দেহীর সহিত। এমন কোন কোন কাব্যবস্ত আছে 

যাহা অন্য বস্তুর হুবহু নকল করিয়া সাদৃশ্য লাভ করে, এই সাদৃশ্য 

প্রতিবিম্ব । আবার কোন কোন কাব্যবস্ত আছে যাহার সঙ্গে অন্ত 
কাব্যবস্তুর সাদৃশ্য আলেখ্যের সহিত সাদৃশ্টের হ্যায়। আর এক 

প্রকারের কাব্যবস্ত আছে যাহার সঙ্গে অন্য কাব্যবস্তর সাদৃশ্ট তুল্য 
শরীরীর সঙ্গে সাদৃশ্টের ন্যায় 

এই সকল সাদৃশ্ঠের মধ্যে প্রথমটি যুল হইতে বিভিন্ন অন্য 
আত্মাশূন্য, দ্বিতীয় সাদৃশ্টের মধ্যে যে আত্মা আছে তাহ! 
তুচ্ছ _-কবি ইহাদিগকে পরিহার করিবেন। তৃতীয় যে সাদৃশ্ঠ 
আছে তাহ! প্রসিদ্ধ আত্মাবিশিঃ; তাহা কবি পরিহার 
করিবেন না । ১৩ ॥ 
দ্বারা। অক্রিষ্টা অর্থাৎ রসের আশ্রয়বশতঃ সমুচিত গুণ ও অলঙ্কারের 
যে অম্ান শোভ। কাব্য তাহা! বহন করে। (উদ্যানপক্ষে ) কালোচিত 

জলসেচনাদিরূপ আশ্রয়; ততরৃত সৌকুমাধা, শোভাশাপিত্ব সৌগন্ধ্য 
প্রভৃতি গুণসমূহের থে মলগ্কার অর্থাৎ পরিপুর্ণতাপ্রাপ্তি উদ্যান তাহা 

বহন করে। যস্মাদিতি--কাব্যনামক উদ্যান হইতে । সর্বং সমীহিতমিতি" 

ব্যুৎপত্তি, কী্ি, প্রীতিজক্ষণযুক্ত। এই সকল কথা পুর্ধেই বিস্তারিতভাবে 

বোঝান হইয়াছে; তাই এখানে শ্লোকের অর্থমাত্র ব্যাখযাত হইল। 
স্ুরৃতিভিরিতি। ধাঙ্ঠারা দুরূহ উপদেশ বিনাও সেইরূপ ফলভোগী হয়েন 

তাহাদের কর্তক। অধখিলসৌখ্যধায়ীতি । অখিলং অর্থাৎ ছুঃখলেশের 

দ্বারাও স্পৃষ্ট হয় নাই যে সৌথা তাহার একাশ্রয়ে। যাহা সকল ধিক দিয়া 
প্রি এবং সকল দিক্ দিয়া হিতকাারী তাহা সংসারে ছুলভ। বিবুধোগ্ান 

অর্থাৎ নন্দনকানন। যে সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা জ্যোতিষ্টোমার্দি যাগ 

করিয়াছেন অভিলধিত বস্তু লাভ করিবার কারণ তাহাদেরই আছে। 

“বিবুধাঃ বলিতে দেবতাদের সহিত কাব্যতত্বজ লোক দিগকেও বুঝিতে হইবে। 

্গিত ইতি । আছে বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে; যাহা অপ্রকাশিত 
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তন্মধ্যে প্রথম প্রতিবিশ্বকল্প কাব্যবস্ত সুমতিসম্পর৷ কবি পরিহার 

করিবেন ; যেহেতু তাহ পূর্ব আত্মা হইতে বিভিন্ন অন্ক তাত্বিক 
আত্মাসম্পন্প নহে । অপর যে দ্বিতীয় আলেখ্যব ন্দাদৃষ্ত আছে তাহাও 

পরিত্যাজ্য, কারণ তাহার মধ্যে যে আত্মা আছে অন্ত শরীরে তাহা যুক্ত 

হইলেও তাহা তুচ্ছ । তৃতীয় যে প্রকার তাহাতে কমনীয়তাবি শিষ্ট 
শরীর থাকিলে সেই কাব্যবস্ত সার্ৃশ্তময় হইলেও কবি তাহা৷ পরিহার 
করিবেন না । একই দেহী অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও তাহারা 
এক এমন বলা যায় না। 

ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে-_ 

পৃথক আত্মার অস্তিত্ব থাকিলে, কোন বন্ত পুর্ব তত্বানুষায়ী 
হইলেও অধিকতর ওল্ভ্রল্য লাভ করে, যেমন তন্ীর মুখ .চন্দ্র- 
তুল্য হইলেও অধিকতর দীপ্তি পায় 1১৪ 

বাচ্যাতিরিক্ত অন্ত সারভূত তত্বরূপ আত্মা থাকিলে কাব্যবস্ত পূর্র্ব- 

কবিদের বর্মিত বিষয়ের অনুযায়ী হইলেও অধিকতর ওজ্জল্য লাভ 

করে। পুরাতন রমণীয় কান্তির দ্বারা অনুগৃহীত বস্তু শরীরের গ্যায় 

পরম শোভার পোষকতা করে । তাহার মধ্যে পুনরুক্তি দোষ প্রকাশিত 

হয় না। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে চন্দ্রের শোভা বিশিষ্ট 

তন্বীর মুখের । 
০০০০ পা পপ এরা চে 

তাহ। কেমন করিয়া ভোগ্য হইবে? কল্পতরুর মহিমার সহিত তুলনা যাহার 
সেইরূপ মহিমা আছে যাহার--এইভাবে বহুত্রীহিগর্ড বহুত্রীহি। কাব্যে ষে 

সকল অভিলধিত বস্তুর প্রাপ্তি হয় এক ধ্বনির দ্বারা তাহা সম্ভব। এই সকল 

কণা বিস্তারিত করিয়। বলা হইয়াছে । সৎকাব্য***হেতোঃ--ধবনি স্বরূপ ও এই 

গ্রথের মধ্যে যে প্রতিপাগ্ঘ-প্রতিপাদক-সম্বদ্ধ আছে তাহার, অভিধেয় ধ্বনির 

এবং তাহার জ্ঞানস্বর্ূপ প্রীতিরূপ প্রয়োজনের (সহৃদয়মনঃগ্রীতয়ে) উপসংহার 

করা! হইল। ইহা! লোক গ্রসিদ্ধ বলিয়া এই প্রত্যয় হয় যে এখানে অভিলষণীয় 

বন্ত পাওয়ার সম্ভাবন। আছে এবং সেইজন্য লোকলমাজ বহুল পরিমাণে এই 

বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রত্যন্স ছুই কারণে হইতে পারে-__ 

প্রথমতঃ গ্রন্থকারের নাম শ্রবণ করিয়া; দ্বিতীয়তঃ কবি ও বিধান্ 'বলিয় 



৩৮২ ধ্বনালেোক 

এইভাবে সমগ্ররূপবিশিষ্ট, সাপুশ্যুক্ত বাক্যার্থের সীমা বিভাগ কর! 

হইল। অগ্বস্র সঙ্গে সাদৃশ্খসম্পন্ন পদার্থ এবং সেইঙ্াতীয় কাব্য- 
বস্ততে কোন দোষ নাই, ইহ। প্রতিপাদ্ন করিবার জন্ক বলা 

হইতেছে-__ 

নৃতন কাব্যবস্ত স্করিত হইলে প্রাচীন কবিপরম্পরানিবদ্ধ 
কাব)বস্তর রচন৷ অক্ষরাি রচনার ন্ায়হ দোষাবহ হয় না। ১৫ 

বাচস্পতি ও অপুর্ব কোন অক্ষর বা পদ ঘটাহতে সমর্থ হয়েন না। 
কাব্যাদিতে সেই সকল পুরাতন অক্ষর বা পদ নিবদ্ধ হনহুলে তাহার 

কাব্যের নৃতনত্বের বিরোধী হয় না। সেইরূপ শ্লেধাদিময় অর্থতত 
সম্পন্ন অপুব্ব পদার্থও কেহ ঘটাইতে পারে না। 

আ্বতরাং” 

যে কোন বস্তই হউক তাহা যদি লোকের নিকট স্ফারত 
হয় সেইথানে এই চমত্কৃতি উৎপন্ন হয়। 

এই স্ষুরণ। কি?--সহৃদয় ব্যক্তিদের চমণ্কৃতি। ইহা উৎপন্ন 

হয় । 
পপি সী পিস পাপ "পপ" সই রাকা 

তাহার যে অসাধারণ প্রণিদ্ধি আছে তাহা স্মরণ কারুয়।। ভত্তুহরিণ নিজের 

সম্পর্কে এইবূপ শ্লোক রচন। করিয়াছেন--যাহার এইরূপ ওুধাব্যম হিম, 

হধাহার এই শানে এবখধরধি শক্তমত্তা দেখা যায়, তাহার এই 

কাব্যপ্রবন্ধ; ম্বতরাং ইহা! আদরণীয় ও লোকসমাজ হহাতে প্রধৃত্ত হয় 

এইরূপ দেখ। যায়।” লোকসমাজজ এই শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজনের জান 

লাভ করিতে অবশ্ত প্রবৃত্ত হইবে। স্কতরাং যে শ্রোতৃজনসমাজ 

অনুগৃহীত হইবে নিজের নামকরণ তাহাদের প্রবৃত্তিজাগরণের অঙ্গ হইবে, 

এই মনে করিয়। গ্রন্থকার তাহ। করিতেছেন। এই অভিপ্রায় বলিতেছেন-_- 

আনন্দবদ্ধন ইতি । “প্রথিত' শব্দের দ্বার ইহাই প্রকাশিত হহল যে সেই 

নামকরণ কাহাকেও কাহাকেও নিবুত্তও করিবে। সুতরাং এখানে মাতৎসধ্য 

বা অহঙ্কার আছে এইবপ গণন। অগ্রাহ। ফন্দি নিঃশ্রেয়সরূপ প্রয়োজনের কথ! 

শুনিয়াও সংসারাহ্রাগান্ধ কোন ব্যক্তি তাহা ইইতে বিরত হয়েন তবে কি 
কর যাইতে পারে? প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন--উভয়ই ষে বলিতে হইবে 



চতুর্থ উদ্দোত ৩৮৩ 

সেইরূপ কাব্যবস্ত পুর্বতন কাব্যের শোভার অনুগামী 
হইলেও স্ুুকবি তাহ! রচনা করিলে তাহা নিন্দার্হ হয় 
না।।১৬। 

সেইবপ বস্ত্র পূর্বতন কাব্যের শোভার অনুগত হইলেও স্ুকবি 
যদি তাহার অভিপ্রেত ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ অর্থ ও শব্দ 

রচনারূপ শোভা চয়ন করিয়া সেই কাব্যবস্ত স্থপ্টি করেন তাহা হইলে 
তিনি নিন্দনীয় হয়েন না। সুতরাং ইহ! স্থির হইল-_ 

“কবিকর্তৃক গষ্ঠরূপে প্রকটিত, বিবিধ অর্থসমন্থিত, অস্বতরসধুত্ত 
বাণী বিস্তার লাভ করুকৃ। স্বীয় অনবদ্য বিষয়ে কবিরা যেন অবসাদ- 
গ্রপ্ত না হয়েন।” 

“কাব্যার্থসমূহ অভিনব; অপর কবি কর্তৃক রচিত অর্থ স্যন্টি 
করায় কোন গুণ নাই ।,--ইহা চিন্তা করিয়া [ তাহারা অবসাদগ্রস্ত 

হইবেন না। ] 

যে স্ুকবি পরস্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছক তাহার এই 
এশ্বর্ষ/শালিনী বাণী যথে৪ কাব্যবস্ত জন করিয়া দেয় ।১%। 

এমন নহে । প্রথিতাভিধান অর্থাৎ ইহার নাম অধিজনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার 
অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

“বৈখরা নামক যে চতুর্থী শক্তি অর্থকে স্পষ্ট করিয়া বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়া 
দেয় সেই প্রত্যক্ষ অর্থৰশিনী শক্তিকে আমি বন্দনা করি।» 

“কাব্যালোকের অর্থতত্ব আনন্দবদ্ধনের বিচারবুদ্ধির দ্বার বিকশিত 

হইয়াছে বলিয়া তাহার উৎকর্ষ অনুমেয় । যাহা উন্মেষিত হইয়া সকল 

সদ্বিষয় প্রকাশ করিয়াছে অভিনবগ্ুপ্তের লোচন তাহাকে স্ঙ্ির বিষমীভূত 

করুকৃ।৮ 

*্ সিদ্ধিচেলের চরণকম্লের পরাগের ছারা যে ভঙ্রেন্দুরাজ পবিত্রিত 

হইয়াছেন, তাহার দ্বার যাহার বুদ্ধি মাজ্জিত হইয়াছে ; যিনি মীমাংসা, ন্তাষ, 

ব্যাকরণ প্রভূতি শাস্ত্রবিদ্দের মধ্যে শেষ্ট, কাব্যপ্রবন্ধসেবায় যিনি নিবিষ্টচিত্ত 

সেই অভিনবগুপ্ত এই ধ্বনিবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন |”? 



৩৮৪ ধ্হ্যালোক 

পরন্থ গ্রহণে বিরতমন! স্থকবির এই  এশ্বর্াশালিনী বাণী যথাভি- 
লধিত বস্তু ঘটাইয়া থাকে । যে সকল স্থুকবির৷ পুণ্যাভ্যাস বলে কাব্য- 

ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ধাহারা অপরের রচিত অর্থগ্রহণে নিঃম্পুহ 
তাহাদের নিজন্ব চেষ্টার কোন উপযোগিতা থাকে না; সেই এরশ্বধ্য- 
শালিনী বাণী স্বয়ং অভিপ্তেত অর্থের আবির্ভাব করায়। ইহাই মহা- 

কবিদের মহাকবিত্ব। ইতি ও। অধিক বলা বাহুল্য । | 

যে উদ্যান অল্লান রসের আশ্রয়, যাহা সমুচিত গুণ ও অলঙ্কারা দির 

শোভায় সমদ্বিত, যাহা হইতে সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা সকল অভিলবিত 
বস্ত লাভ করেন, সেই কাব্যনামক নিখিল সৌখ্যের ধামস্বরূপ পণ্ডিত- 

দের কল্পোগ্ানে আমি ধ্বনিমার্গ দেখাইয়াছি। এই সেই ধ্বনি যাহার 
মহিমা কল্পতরুর তুল্য ; তাহা ভাগ্যবান সম্ধদয় ব্যক্তিদের কাছে 

আম্বাদযোগ্য হইয়া থাকুক । 

সগুকাব্যতত্বের হ্তায্য পথ যাহা পরিপকবুি গ্রস্থকারদের মনে 

প্রন্থপ্ত অবস্থায় ছিল প্রথিতনামা আনন্দবদ্ধন সহদয় ব্যক্তিদের 

অভ্যুদয়ের জন্য তাহা প্রকাশ করিলেন। 
ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্ধানাচার্ধ্য কর্তৃক বিরচিত ধ্বগ্যালোকে 

চতুর্থ উদ্দ্যোত। ূ 
এই গ্রন্থ সমাপ্ত 

“এই কবি নিজের আনন্দের জন্য সঙ্জনর্দিগকে প্রার্থনা করেন না। 

সঙ্জনের আনন্দদান তাহার স্বভাব। লোকসমাজ কি চন্তরকে আনন্দদান 

করিতে আমন্ত্রণ করে? খলজন পুনঃপুন: ধিক্কার দিলেও সে তাহাদিগকে 
নিন্দা করে না। ধিক্কার দিলেও অনল কখনও নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া 
শীতল হয় না। বান্তবিকপক্ষে হৃদয় শিবময় হইলে সকল বস্তজগৎ শিবময় 
বলিয়া মনে হয়। কোথাও কাহারও বচন শিবহীন হয় না; সৃতরাং 
তোমাদের শিবময় অবস্থা হউক্ |” 

ইতি মহাঁমাহেশ্বর অভিনবগুপ্তবিরচিত কাব্যালোকলোচনে চতুর্থ 
উদ্দ্যোভ ( '. 

এই গ্রস্থও সমাপ্ত ॥ 



আতিব্যাপ্তি_-বদদি কোন বস্তর লক্ষণ করিতে যাইয়া এমন দেখ! যায় সবে 
সেই লক্ষণটি লক্ষ্যবস্ত ও তদতিরিক্ত অন্য বস্ততে ও প্রযোক্ধ্য হয় তাহ! হইলে" 
লক্ষণের যে দোষ হয় তাহাকে বলে অতিব্যান্তি দোব। যেমন গরুর লক্ষণ 
করিতে যাইয়! কেহ যদি বলেন ষে ইহ লেজবিশিষ্ট পণ্ড তাহ্। হইলে এই 
দোষ হইবে, কারণ গরু-ব্যতিরিক্ত অদ্ক পশুরও লেজ আছে । 

অতিসর্গ--“ইপ্রযাতিসর্গপ্রাপ্তকালেষু কৃত্যাশ্চ*__এইরূপ পাণিনিতুজ্গ 
আছে । পরব বিধি বা নির্দেশ ; অতিসর্গ-_যখেচ্ছ কাজ করিবার অনুমতি , 

প্রাঞ্তকাল--যথোযোগ্যব্ধপে উপস্থিত কাল--এই তিন্টি ক্ষেতে ধাতুর উত্তর 
কৃত্য প্রত্যন্স হইবে ও লোটের প্রস্মোগ হইবে । 

'নবন্ছা যে বস্তর সাহায্যে অন্ত কোন বস্তর উপপাদ্ন করা হম সেই 
'পর্দার্থটি সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে । এই সহাম্বক বস্্ব সিদ্ধ 
বলিয়। ইহার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে না এবং চিন্তা সেইখানে বিশ্রান্তি লাভ করে। 
“গঙ্গায় ঘোষবসতি” বলিলে 'গঙ্জা'-শব্দের লাক্ষণিক (গৌণ) অর্থ গ্রহণ করিতে 
হয়। ইহার প্রয্বোজন শীতলত ও পবিত্রত1 বুঝান। এই প্রয়োজনকে চরম 
বলিয়া মানিয়! লইলে চিস্তা বিশ্রাস্তি লাভ করে। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন ষে 

এই শীতলত! ও পবিভ্রতা-স্থচক অর্থও “গঙ্গা-শবের লাক্ষণিক অর্থের অস্তভূতি 
তাহা হইলে এই দ্বিতীম্ম লক্ষণার জন্য নৃতন প্রয়োজন বাহির করিতে হুইবে। 
এইভাবে চিস্ত। অবিশ্রাস্ত হইয়) পড়িবে । আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়1 যাইতে 
পারে। অন্ুমান-প্রমাণের সাহায্যে একটি হেতু অবলম্বন করিয়া! অন্ত হুইডি 

বস্তর মধ্যে নিশ্চিত সম্বন্ধের জ্ঞান হয় । প্রত্যেক অন্গমান (81015751070) সিচ্ধ 

হইল কিন। ইহ। জইফ। সংশস্থ উঠিতে পারে এবং সেই সংশম্ন নিরসনের উপাস্ 
আছে । কিন্ক ধ্দি কেহ বলেন যে অন্মানকপ প্রন্গাশ ষে প্রামাণিক তাহাই 

অন্থমানের সাহাযো দেখাইতে হইবে তাহা হইলে অনবস্থা দোব হই, 
কারণ তাহা হইলে এই অঙ্যানের প্রামাণ্যতা লইয়া আবার প্রশ্থ উঠিবে। 

অনুমান বা অনুমিতি- নিশ্চিত জ্ঞানকে বলা! হয় শ্রম! । প্রমার অন্ততম 

প্রকারের নাম অগ্্নিতি বা অন্মান । ঘখন কোন ছেতৃক্ষে অবলশ্বন করিম! 

অন্ক দুইটি বস্ত্র মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান হয় তখন সেই জ্ঞানকে বল! হয় 

'আঅক্গমান। পর্বতে ধূম দেখিগ্গ। কেছ ঘদি মলে করেন সেইথানে বহি আছে, 
অঅ. 



৩৮৬ ধ্বন্তালোক 

কার" পাকশাল৷ প্রভৃতি স্থানে যেখানে যেখানে ধৃম থাকে সেইখানে সেইখানে 
বহ্িও থাকে এবং তুদ প্রতৃতি স্থানে যেখানে বন্কি নাই সেইখানে ধূম নাই, 
তাহা হইলে এই জ্ঞানকে অনুমান বলা যাইতে পারে । এই অঙ্মানের 
তিনটি অংশ আছে। যাহার সম্পর্কে অন্যান করা হয় তাহার নাম "পক্ষ" 

€ পর্বত ), পক্ষে যাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় তাহাকে বল! হয় “সাধ্য, 
€ বন্ছি) এবং যে বস্ত সাধ্যের সঙ্গে নিয়তনম্বদ্ধযুক্ত থাকে বলিযা অস্ছমান 

সম্ভব হয় তাহাকে বলা হয় হেতু (ধূম )। 

আন্যুবাদ--কোন প্রমাণবিশেষের দ্বার যাহ পুর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে 

এমন বিষয়ের পুনরায় শ্রবণকে অন্বাদ বলে। (বিধি দেখুন ) বিধিবাক্যের 

পুনরায় কথন ও সমর্থনের নাম অন্বাদ। 

অনৈকাস্তিক-_ বদি হেতু (ধুম) সাধ্যেব (বহর) সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধ 

যুক্ত হইয়। থাকে, যদি পক্ষ ( পর্বত ) ও পক্ষজাতীয় বস্ততে ( বহিযুক্ত পাক- 
শালায় ) তাহার অস্তিত্ব দেখা ধায় এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তুতে ( বহ্ছিহীন হছে) 
তাহার অভাব দেখ! যায় তাহা হইলে সেই হেতু অন্গমানের কারণ হইতে 

পারে। ॥ 
যদ্দি হেতু পক্ষেব সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্্রতে থাকে তবে ভ্রমাত্মক জ্ঞান 

জন্মিবে এবং এই হেতৃকে বল৷ হইবে অনৈকান্তিক হেতু । যদি বল! হয়, 
এই পণ্ড গরু, কারণ ইহার লেজ আছে, তাহ! হইলে এই অন্মানে হেতু 

অনৈকাস্তিক) কারণ লেজ যেমন অন্যান্য গরুতে (সপক্ষে) আছে তেমনি 

জাবার মহিষ প্রভৃতি বিপঙক্ষেও আছে। 

যদি সাধ্যেও থাকে এবং সাধ্যেব অভাবস্থলেও থাকে, তবে সেই হেতুকেও 
অনৈকাস্তিক বল! হয়। ষেষন, এই পর্বতে বহি খাক্ষে, কুতরাং এখানে 

ধৃমও থারব । এখানে হেতু অনৈকান্তিক কারণ ধূম না থাকিলেও বক্চি 

থাকিতে পারে, যেমন জলন্ত লৌহশলাকাযঘ। 
জঅনৌপাধিক-__নিয়ত, ্বান্ভাবিক | উপাধি দেখুন । 

সান্যোন্যাশ্রুয়- বদি হুইটি বস্তর ঈধ্যে প্রত্যেকটির দ্বারা মপরটিকে 

প্রমাণিত করিতে হয় তাহা হইলে অন্োন্তাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে" বেন 

কেহ কোন শান্বকে ঈশ্বরনিশ্মিত বলিয়া তাহাকে শ্রামাণ্য মনে করি 

পারেন। আবার তিনিই যদ্দি সেই শাস্ত্রের ঘবায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বেব প্রমাণ 

দিতে চাহেন তাহা হইলে এই দোষ হুইবে। 



টীকা ৩৮৭ 

ভহয়- ইহা থাকিলে, উহা! থাকে । এই জাতীয় দুষ্টান্তের নাম অয় 
91211098155, 20810%৩) দৃষ্টান্ত বলা বাইতে পারে । যেমন, চস্কুঃ-সন্গিকর্ষ 

'ইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। অথবা যেমন, যেখানে যেখানে ধূম আছে 
সইখানে সেইখানে বনি আছে। 

অন্বিতাভিধানবাদ্-_অভিহিতান্বরবাদ দেখুন । প্রভাকরের মতাছ্বর্তী 
বীমাংসকসম্প্রদায় মনে করেন যে কোন শব্দের কোন স্বকরংসম্পূর্ণ অর্থ থাকিতে 
পারে না। প্রত্যেক শবের অর্থ অপর শব্দের অর্থের সঙ্গে অন্বিত হইয়াই 
গ্রুতিপন্ন হয়। তাই বাক্যস্থিত শবসমূহের অভিধার বলেই বাকোর অবস্ 
বোধ হয়। ইহার জন্য তাৎ্পধ্যশক্তিনামক পৃথক কোন শক্তি হ্বীকার করার 
প্রয়োজন হয় না। ইহাদের মতে অন্বিত হইয়াই শব্দ অর্থবোধ জন্মায় অর্থাৎ 

প্রথমে ক্রিয়া ও কারকের অন্বয়্ বোধ হয এবং তৎপর শব্দের অভিধামূলক অর্থ 
গৃহীত হয়। 

অপোহ--অতদ্বাবৃত্তি অর্থাৎ তস্ভিনন সমস্ত পদার্থের ভেদ । জাতি ও 

সঙ্গেত দেখুন । 

অভিধা শব্দের জ্ঞান হওয়া মাত্র যে অর্থ সাক্ষাৎভাবে কধিত হয় 
তাহার নাম মুখ্য, বাচ্য বা অভিধেয় অর্থ। ইহা অর্থের প্রথম কক্ষ্যায় নিবিষ্ট 
বা প্রাথমিক অর্থ । শব্দের যে শক্তির বলে এই প্রাথমিক, মুখ্য অর্থ জানা 
যায় তাহার নাম অভিধা-শক্তি । যেমন “গরু'শব্দ উচ্চারণ করিলেই কতকগুলি 
লক্ষণযুক্ত চতুষ্পদকে বুঝায়। ইহ1 গরুর অভিধামূলক অর্থ। সক্কেত দেখুন । 

অভিধানিয়ামক-_নিয়ামক দেখুন । 

সতিহ্তান্বয়বাদ-_কুমারিল ভট্টের মতান্বর্তী মীমাংসকসম্প্রদায় মনে 
করেন ঘে শব্দের অভিধাশক্কি শুধু শবের অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষীণ হইয়া যায়। 
তাঁহার আর কোন কিছু বুঝাইবার ক্ষমতা থাকে না। একাধিক শব লইয়। 
ধাক্য নিষ্পপ্প হয়। ইহাদের মধ্যে যে অন্বয় করা হয় তাহা অভিধাশজির 

বারা সন্তব হয় না, কারণ বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝাইতেই তাহা ব্যয্িত হইয়া 
গিষাছে। এই জন্য দ্বিতীয় (দ্বিতীয় কক্ষ্যানিবিষ্ট ) শক্তির প্রয়োজন হয়। 

যে শক্তির বলে বাক্যস্থিত বিভিন্ন শব্ের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বাক্যের 

অন্বয় কর! হয্ম তাহার নাম তাৎপর্ধযশক্তি। খাহারা তাৎপর্ধ্যশক্তির অস্তিত্ব 

শ্বীকার কয়েন তাহাদের নাম অভিহিতান্বয়বাদী । কুমারিল ভট্রের সম্প্রদায় 
ছাড়া আরও কেহ কেহ তাৎ্পধ্যশক্তি শ্বীকার করেন। এই যভে ফোন 



৩৮৮ ধ্গ্ালোক 

পদের জ্ঞান হইলে শুধু পদের অর্থেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে। পদসমূছের 
অর্থনিচয়ের. মধ. সম্বন্ধ বা অন্থয় অভিধাশক্তির দ্বারা উপস্থাপিত 
হয় না। 1 

অরুণাধিকরণ ন্যায় জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে ”অরুণয্াা পিঙ্গাক্ষ্যা 
একহায়ন্তা সোমং ক্রীণাতি” এইরূপ একটি বেদবাকা আছে। এখানে 

অরুণা অরুপগুণবিশিষ্টা £ পিঙ্গাক্ষী--পিঙ্গলবর্ণ অক্ষি দুইটি যাছার সে; 

এবং এক হাম্বন বা বতলর ধাহার। "'পিঙ্গাক্ষ্যা” এবং 'একহামস্া” পদ দুইটির 

স্বারা একটি ধেন্ু সুচিত হ্ইম্বাছে। প্রত্োক ক্রিয়াপদের ন্যাম 'ক্রীপাতি” 

রা ক্রিম়াপদের মধ্যেও “ক্রয়ং করো তি” এই ছুই অংশ আছে। ইহাদের 
প্রথমটিকে বলে ফলাংশ; দ্বিতীম্বর্টিকে বলে ভাবনাংশ। পুর্ব্বোক্ত “অরুণ, 
«পিঙ্গাক্ষী” ও “একছায়নী' এই ভিনটি পদ যেমন উপলক্ষিত ধেঙ্ছকে বুঝাইতেছে 
সেইরূপ লক্ষণার দ্বারা তত্তদ্বিশিষ্ট ক্রয়কেও বুঝাইতেছে। উক্ত “করোতি' 
এই ভাবনাংশের সহিত ক্রযম্মের করণসম্বন্ধ এবং “সোম"পদের কম্মসম্বন্ধ। 
এইরূপে অর্থ দাড়াইতেছে এই-_-অরুপাদিগুণবিশিষ্ট যে ধেনু, তছুপলক্ষিতব্রয়ের 

দ্বারা সোম সম্পাদন করিবে । মীমাংসকের ক্রিয়াপদ্দের ভাবনাংশকে 

সুখ্যব্ূপে বিশেষ্য করিয়া বাকের শাবোধ করেন বলিয়া অরুণাদিপদের 

ক্রিয়ার ভাবনাংশেই প্রথম অন্বয্ হয়। এইজন্য 'একহায়নী? শকের তৃতীঘ!- 

বিভক্তির যেমন ক্রয়দ্প ভাবনাংশে অন্ন হয় তেমনি 'অরুণ1-শবের তৃতীস্ঘা 

বিভক্তিরও প্রথমে সেইখানেই অন্বদ্ব হম়্। এইবপে “একহাঘনী” (দ্রব্যবাচক ) 
ও “অরুণ, (গুণবাচক ) এই পদছ্য়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রম্নের সহিত অন্থম্ু 

থাকিলেও একটি অপরটির বিশেষণরূপে আম্বত হয় । এইরূপে অরুণগ্ুণ- 

বিশিষ্ট একহায়নীর দ্বার৷ ক্রম করা হইতেছে-__এই অর্থে পধ্যবসিত হয়। 
ষীমাংসকেরা মনে করেন যে কারকবিশিষ্ট পদ প্রথমে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত 

হয়, যেমন “অরুণয়া” প্রভৃতি তৃতীম্মাস্ত করণকারকন্ছচক পদ প্রথমে “ক্রীণাতি' 

এই পদের সঙ্গে অন্বিত হুটবে , পরে ইহাদের নিজ্জেদের মধ্যে অন্বয় বাছির 

করিতে হইবে । এই” পরের অন্থবুকে বল! যাইতে পারে পাঞ্চক বা 

পশ্চাদগামী অন্বয়। অঙ্গী রসের অঙ্গ হিদাবে যে বিরোধী অর্থের বা রসের 
সমাবেশ হয় তাহাদের, মধো এই পশ্চাদগামী অন্ব় হয় না। 

অবিভ্ভাপ্দ__ে অবস্থায় তত্বজ্জান হয় না; লৌকিক, পাংলারিক 
ব্যবহারের কষে! 
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অবিনা ভাব-_ ইহা ছাঁড়া উহা! থাকে না এইরূপ সাহচর্য ঝা ক্রমিকতা। 
ব্যাপ্তি দেখুন । 

অব্যবস্ছা_অনিয়ম । 

অব্যভিচারী- যথার্থ, ব্যতিক্রমহীন। অনৈকাস্তিক দেখুন। যাহা! 
অনৈকাস্তিক তাছ ব্যভিচারী । যাহা অনৈকাস্তিক নহে তাহা অব্যডিচারী। 
যেখানে যেখানে ধূম আছে সেইখানে সেইখানে বহ্ছি আছে। তাই বন্ধির 
সঙ্গে ধূমের সম্পর্ক অব্যভিচারী। যেখানে যেখানে বহ্ছি আছে সেইখানে 

সেইখানে ধূম নাও থাকিতে । ধূমের.সঙ্গে বহ্ছির সম্পর্ক ব্যভিচারী । 
অব্যাপ্তি_যদি কোন বস্তর লক্ষণ করিতে যাইয়। এমন দেখা যায় ষে 

সেই লক্ষণটি লক্ষ্য সকল বস্তুতে প্রয়োগ করা ষায় না৷ তাহ! হইলে অব্যাপ্তি 
দোষ ঘটে । যেমন গরুর লক্ষণ করিতে যাইয়৷ কেহ বলিতে পারেন যে 

যে-পশ্ুর শৃঙ্গ আছে তাহা গরু। তাহা হইলে শৃঙ্গহীন বস বাদ পড়ি! 

যায়। বলা বাহুল্য, এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষও হয়, কারণ গরুর 

অতিরিক্ত মহিষ প্রভৃতিরও শৃঙ্গ আছে। 

আকাঙক্ষ।_বাক্ের অর্থ গ্রহণ করিতে হইসে তিনটি ধন্ম অবশ্য 

পাঁলনীয়_-(১) আকাক্ঞা, (২) যোগ্যতা, (৩) সন্গিধি। 

আকাওজ্। _বাক্যস্থিত কোন একটি শন্ব উচ্চারিত হইলে দে নিজেই 
কোন স্বয়ংসম্পুর্ণ অর্থ বুঝাইতে পারে ন1। মনে হয় অন্ত কিছু আছে 

যাহার সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহার অর্থ সম্পূর্ন হইবে। এই অসম্পুর্ণতার জন্তু 

কেন শব যে অন্ত শবের অপেক্ষা রাখে সেই অপেক্ষার নাম আকাজ্ষা। 

'দেবদত্ত গ্রামে যাইতেছে" ইহাদের ষে কোন একটি শব কোন সম্পূর্ণ 

নর্থ প্রকাশ করিতে পারে না; ইহাদের প্রতোকটিই অন্য শবের সঙ্গে 

মিলিত হওয়ার অপেক্ষা বা আকাজ্ষ। রাখে । যোগ্যতা ও সঙ্গিধি দেখুন । 

আধ্যাত- লট, লোই্ প্রভৃতি পাণিনিব্যাকরণের দশ ল'কারের ষে 

তিঙ হইতে মহিঙ পর্ধান্ত তিঙ বিভক্তিগুলি আছে তাহাদের নাম আখ্যাত। 

আঁজ্তাস_যাহ। কোন বন্তর স্তায় আভাসিত ব! প্রকাশিত হয় কিন্ত 

সেই বন্ত নহে তাহাকে বলা হয় আভাস । যেমন সীতার প্রতি রাবণের থে 

কামপ্রবৃত্তি তাহা প্রকৃতপক্ষে রতি নহে, তাহা রতি এইরূপ ভ্রম হইতে 

পারে। তাহা রতির আভাম। অথবা যেমন, যাহ! হেতু নহে তাহাকে 

হেতু বলিয়া মনে করিলে বল! হইবে হেত্বাভা। 
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হুতিকর্দবঃত'-_সহকারিতা। 
উপচার-_ফে অর্থে বে শব্ষের প্রয়োগ হয় শব্ধ যদি সেই অর্থ অতিক্রম 

করিয়া, তৎসম্পফিত অন্ত অর্থ প্রকাশ করে তাহা হইলে সেই প্রয়োগকে 
উপচার বলা হয়। এই উপচরিত প্রয়োগকে গৌণ, ভাক্ত বা লাক্ষণিক 
প্রয়োগ বলে। খুব সুক্মভাবে বিচার করিলে শুধু সাদৃশ্টমূলক সম্বন্ধবিশিষ্ট 
অপর অর্থে প্রয়োগকেই উপচার বল? হয়। অন্ত সন্বন্ধবিশিষ্ট অপর অথে 
প্রশ্নোগকে লাক্ষণিক ব। ভাক্ত প্রয়োগ বল। হয় । লক্ষণা দেখুন । 

উপমিতং ব্যাত্াদিতিঃ জামান্তাগুয়োগে--ইহা পাণিনীয় সুত্র । 
ইহা তৎ্পুরুধাধিকারের অস্তভূতি, উপমিতকর্দধারয়বিধায়ক। ব্যাগ 
প্রভৃতি কতকগুলি উপমান পদ (যাহাদের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট থাকিলে ও 

প্রয়োগ দেখিয়াই উক্ত দ্রব্গণের অস্তভত বলিঘ। বুঝিয়া! লইতে হয় )-_ 
ইহাদের সহিত উপমিত ব। উপমেয় পদের যে সমাস হয় তাহারই নাম 
উপমিত সমাস, এই উপমিত সমাস হইতে হইলে বাক্যে উপমান-উপমেয়ের 

সাধারণ ধশ্মবাচক কোনও শব্দের প্রয়োগ করিলে চলিবে ন।। যেমন, 

পুরুষ: (উপমিত ) সিংহঃ (উপমান ) ইব-_পুরুষসিংহঃ| কিন্ত যদি বলি 

পুরুষ: সিংহঃ ইব শৃরঃ তাহা। হইলে হইবে ন1। 
উপলক্ষখ-- (১) কোন বস্ত অপর বস্ত্র স্বরূপ না লক্ষণ না বলিয়: 

কখনও কখনও তাহার বোধ জন্মাইতে পারে । তখন যে বস্ত বাশ জন্মায় 

তাহা অপর বস্তর উপলক্ষণ এইরূপ বল। হয়। €েবদত্তের গুহে কখনও 

কখনও কাক আসিয়া বসে। যদি বল! হয়, যে গৃহে কাক আমিঘা বসে 

সেই গৃহ, তাহ? হইলে কখনও কখনও গৃহের পরিচয় পাঁওয়; যাইতে পাবে । 

কিন্ত ইহার দ্বারা দেবদত্তের গৃহের লক্ষণ বল! হইল না। কাক দেবদন্তেব 
গৃহের উপলক্ষণ। লক্ষণ দেখুন। 

(২) কোন বস্ত্কে তজ্জাতীয় সকল বস্তর প্রতিশিধি হিমাবে গ্রহণ 

করিলে তাহাকে উপলক্ষণ বলা যাইতে পাবে। যেমন সকল রস সম্পকে 

প্রযোজ্য কোন কথা বলিয়া! শুধু শঙ্গারের নাম উল্লেখ করিলে বল' যাইতে 

পারে, শুঙ্গার উপলক্ষণক্ষপে বাবহৃত হইয়াছে । 

উপাধি, ওপাধিক-_“উপ' শব্ধের অর্থ সমীপব্ভী। নিকটবত্তী অন্তু 

পদাথে সাহানিক্গ ধঙ্ধের আধান বা আরোপ জন্মায় তাহ! উপাধি। যেমন, 

অবাফুলের নিকটে ক্ষটিক পাকিলে জবাফুলের রক্তিমা স্ষটিকে আরোপিত 
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হইবে। জবাপুষ্প এখানে উপাধি ; ক্ষটিকের রক্তিম! স্বাভাবিক নহে, 
ইহ! অবান্তব বা গুপাধিক। এ 

ঘাহ। সাধ্যে নিশ্চিতভাবে থাকে অথচ হত বা সাধনের সঙ্গে ধাহার 

নিয়ত সম্বন্ধ নাই তাহাকেও উপাধি বলে | যেমন, বহ্ছি আর্র ইন্ধন 
২যুক্ত হইলে ধৃঘ হয়। যদি বলা যায় পর্বত ধূমবান্ কারণ তাহ] বহ্ছিমান্ 

তাহ। হইলে আর্ত ইন্ধন বৃহ্ছির উপাধি। “ইহ ধৃমনূপ সাঁখ্যে নিশ্চিতভাবে 

থাকে, কিন্ত বহিযুক্ত স্থানমাজেই আর ইন্ধন নাও থাকিতে পারে। ক্থতপ্নাং 

বন্ছির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক গুপাধিক। মোটামুটি ভাবে বল! যাইতে পারে 
যে যে-সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও নিয়ত নহে তাহাই উপাধিক সম্বন্ধ । 

কাকতালীয় ভ্যায়-_কাক এবং তাল দ্বন্দ সমাসে কাকতাল। এইক্প 
সমাস হইলে একদিকে যেমন 'কাক”শব্দে কাকের আগমন এবং “তাল'শবে 

তালের পতন বুঝায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে কাকের আগমনের সার 

ও তালের পতনের ন্যায় এইরূপও বুঝায় । ইহাকে বলে 'ইব' অর্থে মাল। 
কাকের আগমন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অত্কিতভাবে যদি তালের পতন ঘটে 

ভবে ইহাদের মধো যে সম্বন্ধ থাকে তাহা কারণকার্ষ্যের সম্বন্ধ নহে; ইহ! 

আকশ্মিক। এই জাতীয় সম্বন্ধের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের সংঘটনকে বল! 
হম» কাকতালীয় ন্তায়ে সংঘটন। সাদৃশ্য বুধঝাইতে “কাকতাল' শব্দের উত্তর 
'ঈয়” প্রতায় হয়। কাকতালীয় ন্যায়ের দ্বার! আকস্মিক কার্ধযকারণভাবশূন্ত 

সম্বন্ধ বঝান হয়। 

গম্যাদীনামুপসংখযানম্__ইহ। পাণিনীয় ব্যাকরণের একটি বাঞ্তিক 
স্মক্র, তৎপুরুষ সমাসের অধিকারভূক্ত । দ্বিতীয়া তৎপুরুষের বিধায়ক সুত্র 

পাণিনিতে মাত্র একটি ছিল। ইহার দ্বার ভাষায় প্রচলিত “গ্রামগমী, 

“অন্নবৃতৃপ্ষ" প্রভৃতি সমাস দ্ধ হয় ন)। এই জঙ্ঘই কাঁত্যায়ন ভাষাদুষ্টে 
গম্যাদীনাম্ ইত্যাদি স্ষত্র প্রণম্বন করিয়াছেন! এই স্তরের বলে “স্থায়ী? 
পণ্কে “রলং স্থায়ী' এইভাবে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদ্দাহর্ণ হিসাৰে 

গ্রহণ কর! যাইতে পারে । 

ৌণ- উপচার ও লক্ষণ] দেখুন । ূ 

জাতি--বিভি্ ব্যক্তির মধ্যে যে অভিন্ধ ধশ্ম সংসক্ত থাকিয়া 

সাধারণতাবে প্রতীয়মান হয় তাহাকে বহু দার্শনিকেরা জাতি ব! 

সামান্ত ( 0171557891) বলিয়াছেন! সকল গরুর মধ্যে একটি ধর 
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অনুস্্যত হইয়া আছে যাহাকে বলা যায় গাত্ব;ঃ ইহার জন্ই' সকল 

বিভিন্ন গো এক নামে অভিহিত হয়। কেছ কেহ মনে করেন যে শব্ধ 
ভাবরূপ সামান্ত বা জাতিকেই স্মরণ করাইয়! দেয়। অন্তমতে শব আভি- 
বিশিষ্ট বাকি (08:610912৫)-কে উপস্থাপিত করে। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা 
জাতির অগ্ডিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া এই উভয়মত অগ্রাহ্থ করেন । 
তাহার! জাতির পরিবর্তে অপোহ স্বীকার করেন। তাহাদের মতে “গো” শঙ্গ 

গোত্বজাতি' বা গোত্ববিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বুঝায় না, কিন্তু গো-বাক্তির 

অভাবের অভাবকে বুঝায়। ব্যক্তিবিশেষের অভাবের অভাবকে বল। 

হয় অপোহ। 
তাণপর্য্যবৃত্তি_-অভি হিতাম্বয়বা দেখুন । 

ঘরশনাড়িমার্ধি বাক্য--দশদাডিমানি ( দশটি দাড়িম ), ষড়পুপাঃ ( ছয়টি 
পিষ্টক ), কুগ্ম্ (পাত্র) অজাজিনম্ ( ছাগচন্্ব.)--পতঞগ্জলি এইরূপ একটি 
মহাবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেকটি খণ্ড 

লইয়া একেকটি বাক্য সম্পূর্ণ হয়, কিন্ত ইহাদের সবগুলিকে মিলিত করিলে 
যে বাক্য পাওয়া যায় তাহ। অসংলগ্ন অর্থের সমষ্টি হয়; সেই বাক্য সম্পূর্ণ 
এক অর্ের বাচক হয় না। 

নান্তরীয়ক-_অবিনাভৃত (অন্তর--বিনা)। অবিনাভাব দেখুন । 
নিয়ামক (অভিধার )__যদি কোন্ অভিধেয় ব! বাচা অর্থ গ্রহণ করিব 

এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে যাহার বলে সেই সন্দেহ দূর করিয়। 
অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহাকে অভিধার নিয়ামক বলা যায়। প্রকরণ প্রভৃতি 

অভিধার নিয়ামক। যেমন “সন্ধব আনয়ন কর” বপিলে প্রকরণের সাহাষ্ো 
বুঝিতে হইবে সৈদ্ধব অশ্ব অথবা লবণ বুঝাইতেছে । শবান্তরসন্লিধি_-- 
“রামলক্ষ্মণ” বলিলে সপ্লিধির আন্য 'রাম'শব্ধ দাশরথি রামকে বুঝাইবে, জামদগ্নয 

পরশুরামকে নহে। সামর্থয-_“অল্গাদর। কনা” বলিলে উদরহীন কন্তা 

বুঝ।ইবে না, কারণ উদরহীন কন্যা সম্ভবে না ; 'অচ্দরা” শবের সামর্থ্যের দ্বারা 
বুঝিতে হইবে উদরীরোগশূন্ত কন্যা । “কুপিত মকরধবজ্জ” বলিলে কুপিত 
সমুদ্র বা মকরারুতিবিশিষ্ট ধবজা না নুঝাইম্া কাষদেবকে বুঝাইবে কারণ 
সমূত্র বা ধ্বজ। কুপিত হইতে পারে না। “সমুদ্র কুপিত”--এইবূপ বলিলে 
কুপিত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, সোঙ্গাস্থজিভাবে সমুত্রকে 

কুপিত বলা যায় না। কুপিতত্বের সঙ্গে কামদেবের যে সম্পর্ক আছে তচ্ছার! 
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অন্ত দুই পক্ষ ( সমুদ্র ও ধ্বজ।) খণ্ডিত হইয়া গেল। এই জাতীয় সম্বন্ধকে 

বল! যাইতে পারে লিঙ্গ! ইহা! এখানে অভিধার নিয়ামক । 

নিরঢ়ানক্ষণ]-_লক্ষণ! দেখুন। যেখানে শব্দের মুখ্য প্রাথমিক অর্থ 

লুগ্ত হইয়া! গিয়াছে এবং শব্ধ দ্বিতীয় গৌণ ক! লাক্ষনক অর্থে প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছে, সেইস্থলে সেই শব্জের' লক্ষণাকে নিরূঢ। লক্ষণা বলে। এইস্থলে 

কোন বিশেষ প্রয়োজন বুঝাইতে গৌণ অর্থের প্রয়োগ হইতেছে না যেমন 
কর্খকুশল" শব্দে 'কুশল' শব্ধের দর্ডগ্রহণে ক্ষমতাবাচক অর্থ লুপ্ত হইয়! 

গিয়াছে । “কুশল+ শব্দের নৈপুণ্যন্থচক অর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

'লাবণ/শব্দ হইতেও লবশযুক্ততাবাচক অর্থ বিলুপ্ত হইয়া গিগ্লাছে । 

পক্ষ-__যে বস্তি কোন লিঙ্গ ব। হেতু দেখিয়া তাহার সম্পর্কে অন্ত কিছুর 

অস্তিত্ব অন্থমিত হয় তাহার নাম পক্ষ । 

পক্ষধর্্মতা _হেতু ( ধৃূম ) যে পক্ষে থাকে, এই ধর্মের নাম পক্ষধর্ম্মত] । 

পযুতিদাস-( নিষেধার্থক ) নঞ, দুই গ্রকারের--পধ্ুুদাল ও প্রসহ্- 

প্রতিষেপ | যেখানে বিধির প্রাধান্ত, নিষেবাধশের গৌণতা, দেইখানে নঞ্ের 

শক্তি পর্দাঁন। যেমন অত্রাঙ্গণ বলিলে 'ব্রাহ্মণ নঞ্* এইরূপ অর্থ এখানে 

অতিগ্রেভ নহে। ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য কেহ ( ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শৃদ্র ) এইরূপ অর্থই 

অভিপ্রেত। তাই পরু্ঁদাসণক্তিসম্পন্ন নঞ্চেরই নঞ. তৎপুরুষ সমীস হয়। 

পক্ষান্তরে, যেখানে বিধি অপ্রধান এবং নিষেধই মুখ্য সেইখানে নঞ্চের 

শক্তি প্রপহ-প্রতিষেধ। ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হুইয়াই কেবল নঞ, এইপক্তি 

লা করে এবং এই নঞ্জের সঙ্গে সমাস হয় ন।। যেমন, একাদস্তাং ল তৃপ্বীত। 

কিন্তু “অস্্য্যম্পগ্! রাজদারাঃ,, “অশ্1ছভোন্্রী ত্রান্গণ: প্রভৃতি অতি 

বিরল কষেকটি মাত্র স্থলে মহাঁভাগ্যকার পতপ্রলির মতে এরূপ নঞ্জের সমাস 

হইয়! থাকে । 

পর। _ক্ফোট দেখুন । 

পর।মর্শ_ জ্ঞান। লিঙ্গপরামর্শ দেখুনু । 

পণ্যন্তী-__ক্ফোট দেখুন । 

প্রকরণ-_ষে প্রদঙ্গে কোন শব্ধ ব্যবহৃত হয় বা কোন বস্ত উপস্থাপিত 

হয় তাহাকে প্রকরণ (০০765 ) বলে। 

প্রতিপ্রসব _একবার নিষেধ করিয়া সেই নিষেধকে নিষিদ্ধ করিয়া! 

“পুনরাষ বিধির প্রবর্তন । 
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প্রত্যুক্ষাহরণ--বিপরীত পক্ষের উদাহরণ । 
প্রধবংসাভাব--প্রাগভাব দেখুন! কোন বস্ত বিনই হইয়া গেলে তাহার 

যে অভাব হয় তাহাকে বলে প্রধ্বংসাভাব। 

প্রযোজক-_যে হেতুর সাহায্যে অন্থমান সম্ভব হয্ব। . হেতু দেখুন । 
প্রাগভাব- কার্যের উৎপত্তির পুর্ধবে উপাদান-কারণে কার্য্ের ঘে অভাব 

তাহাকে বলে প্রাগভাব। যেমন ঘট নিম্মিত হইবার পুর্বে ঘের উপাদান 

ষে ম্বত্তিক1 তাহাতে ঘটের যে অভাব ছিল তাহাকে বল। যাইতে পারে 

ম্বত্তিকায় ঘটের প্রাগভাব। 

কোন বস্ত বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার ষে অভাব হয় তাহার নাম 

প্রধ্বংসাভাব। 

ঝ্ৌট়েক্তি-_ফে উক্তি প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহাকে বলে 
প্রৌঢোক্তি। যেমন বপস্ত কামদেবের সহচর অথবা তরুণীর অধর বিশ্বফলের 
স্তায়। এই জাতীয় উক্তি কবিদের মধ্যে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয় 

তাহাদিগকে বলা হয় কবিপ্রৌটোক্তি। 
ভূতগ্রাণতা--ষে বন্ত নাই বা হয় নাই তাহার সম্ভাবন হয় না। যাহা 

হইতে পারে সেই অনাগত বন্ত সম্পর্কেই সম্ভাবন। চলিতে পারে । স্থতরাং 
সম্ভাবনা বুঝাইতে যে লিঙের প্রয়োগ হয় তাহা ভাবী বস্ত বা বিষয়মূলক। 

কিন্তু ভাবী বন্ত্ বা বিষয় ষদি বর্তমান বুদ্ধিতে আরোপিত হইয়া অতীতের 

বিষয়রূপে গৃহীত হয় তবে সেইখানেও লিঙের প্রয়োগ হইতে পারে। 

সেইখানে লিঙের অতীত (ভূত ) প্রাণতা যুক্তিযুক্ত । 
যোগ্যতা আকাঙজ্ষা দেখুন। বাক্যস্থিত কোন একটি শব্ষের এমন 

অর্থ হইলে চলিবে না ঘে তাহা সেই বাক্যস্থিত অন্য শব্দের অর্থের সঙ্গে 
মিলিত হইতে পারে না। এই বিরোধাভাবের নাম যোগ্যতা। যদ্দি বলি 

"অগ্নির দ্বার সেচন কর” তাহা হইলে যোগাতার অন্ভাব হইবে। 

জন্ষণ-_ যাহা কোন বস্তকে তথ্ভিন্ন সকল বস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া দেড় 

তাহাই লে বস্তর লক্ষণ। যেমন পৃথিবীর পুথিবীত্ব ; তদ্বশতঃই তাহ! 

পৃথিবীব্যতিরিক্ত বস্ত হইতে বিভিন্ন। 
জন্ষণলক্ষপ। _ লক্ষণ দেখুন । 

লক্ষণ, .লাক্ষণিক_কোন শবের সাক্ষাৎ সক্কেতিত মুখ্য অর্থে বাধা 

হইলে সে যদি সেই মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রয়োজন বুঝাইবার জন্ত 
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মুখ্যা্থের সঙ্গে সম্বদ্বযুক্ত অন্য অর্থ বুঝায় তাহা হইলে নেই দ্বিতীয় অর্থকে 
বলে লাক্ষণিক, গৌণ ব1 ভাক্ত অথথ। যেমন কোন মান্ষকে দেখিয়া বল! 
যাইতে পারে_-সে গরু। এখানে গরুর মুখ্য হণ বাধিত হুইয়াছে। 
চতুষ্পদ দন্ত না বুঝাইয়া এই শব্দটি একটি মা্ষকে বুঝাইতেছে। এই দ্বিতীয় 
অর্থ বুঝাইবার প্রয়োজন লোকটির মূর্খতা । শব্দের এই শক্তির নাম 
লক্ষণা। ঞ 

মোটামুটিভাবে বল! যাইতে পারে ষে গৌণ অথ” লক্ষণার অস্তভূতি। স্তবে 
বিশুদ্ধ লক্ষণা ও গৌণী লক্ষণার মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে । গোণী 
লক্ষণ সেইখানেই প্রযোজ্য যেখানে মুখ্য অথ” এবং গৌণ অর্থের মধ্যে সাদৃশ্ঠ- 
মূলক সম্বন্ধ আছে। যেমন যদি বলি__বালকটি সিংহ, সেইখানেই শৌধ্যাদি- 
বিষয়ে সিংহের সঙ্গে বালকের সাদৃশ্ত আছে বলিয়া “পিংহ'-শব্দের নৃতন গৌণ 
অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । উপচার দেখুন । 

লক্ষণলক্ষণা_ষে সকল স্থলে কোন শব নিজের মৃথ্য অর্থ একেবারে 
পরিত্যাগ না করিয়া অপর অর্থ বুঝায় তাহার নাম অজহৎম্বাথ লক্ষণ] । 
যেমন, ঘষ্টিগুলি প্রবেশ করিতেছে । এখানে যষ্টি বলিতে যষ্টিধারী পুরুষকে 

বুঝাইতেছে । কিন্তু যেখানে কোনও শব্দ মুখ্য অর্থকে একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য অর্থ বুঝায় সেইখানে সেই শবের জহৎস্বার্থ বা! লক্ষণ লক্ষণ হইয়া 
থাকে । যেমন, গঙ্গায় ঘোষবসতি । এখানে গঙ্গাশব্দের গঙ্গীপ্রবাহ অর্থ 

একেবারে পরিত্যক্ত হইফ্াছে। 

লিজ, জিজপরামর্শ--ঘে হেতুর বলে অন্থমান-প্রমাণ জ্ঞাত হয় তাহার 
নাম লিঙ্গ । যিনি পাকশালাদিত্ে ধূম ও বহ্ির সাহচর্য দেখিয়াছেন তিনি 

পর্বতে ধৃম দেখিলে সন্দেহ করিবেন যে তথায় বহ্ছি থাকিতে পারে । তখন 

তিনি ম্মরণ.করিবেন যে তিনি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছেন সেইখানে 
সেখানেই ব্ছি দেখিয়াছেন (ব্যাপ্তিস্বতি )। ইহা হইতে অন্থমান হইবে 

পর্বত ধূমবান্ বলিয়া! বহ্িমান্। বহ্ছির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম যে পর্বতে আছে, এই 
কূপ জ্ঞানকে বলে লিঙ্গ-পরামর্শ। লিঙ্গকে প্রযোজক বা সাধক হেতু বা সাধন 

বলা যাইতে পারে। 

লোস্টরপ্রস্তার (72970055610. 800. 00100108000, )- ছন্দঃশান্ত্ে 

একাক্ষরাদি করিয়া যত গুলি “ভিন্ন ছন্দঃ আছে সেই সংখ্যাসমষ্টি এবং সেই 

সংখ্যাসমষ্টিতে কতটি একাক্ষর লঘু, কতটি ছ্্যক্ষর লঘু, কতটি ত্রযক্ষর লঘু 



৩৯৬ ধবন্তালোক 

ইত্যাদি জানিবার জন্ত বনমেরুর চিত্র ও বনমেরুর প্রন্তার প্রণালী 
দেখান হইয়াছে। মেরুচিত্রের প্রতিপ্রকোষ্ঠে যখাযষোগ্যসংখ্যক লোট্টস্থাপন 
করিয়া প্রন্তার ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে উক্ত জাতব্য সংখ্যাগুলিও 

উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়া অনস্ততাগ্রাপ্ত হইবে। কোন স্থলে কোন বিষষ 
বিশেষের অসংখ্যেয়ত্ব বুঝাইতে হইলে এই ন্যায়ের উল্লেখ করা যাইতে 

পারে। ৫ 

বিদ্যাপদ্ধ--যে অবস্থায় তত্বজ্ঞান হউয।ছে । 
বিধি-কোনও বিষয়ে কি করা কর্তবা যেখানে বুঝ। যাইতেছে না 

সেইখানে যে বাক স্পষ্টরূপে কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিয়। দেয় সেই বাকোব 
নাম বিধি। ইহার দ্বার নিষেধও পাঁওয। গেল । ইচাবা বেদেব ব্রাহ্মণাংশের 

অস্তভৃত। যেমন, “শ্বর্গকামী যাগ কবিবেন ” (বিধি) “সর্বভতে হিংসা 

করিও ন11” ( নিষেধ) অন্বাদ দেখুন । 

বিপক্ষ-_পক্ষ হইতে বিজাতীয় বস্ত। পর্বতে ধৃমরূপ হেতু দেখিয়া 
বহ্ছিরূপ সাধ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সশপিহান হইলে দেখিতে হইবে যেখানে বহ্ছি 

অবশ্ই নাই সেইখানে ধূম আছে কিনা । যেমন হন । হ্রদ বহ্নিব অভাব 
স্থবিদিত। হুদে ধূমের অভাব বিপক্ষাসন্্র। ইহা অন্ুমানব্যাপাবেব অঙ্গ । 

সপক্ষ দেখুন । 

বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ-অভিধ1 ৪ সঙ্কেত দ্েখুন। অভিধাশক্তি 
সক্কেতিত অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষীণ হইয়া] যায়। যর্দি কোন শবেব দ্বাব! সাক্ষাৎ 

সঙ্কেতিত অর্থ ছাড! অন্ত দ্বিতীয় অর্থ বুঝায় তাহা হইলে কেহ বলিতে পাবেন 

অভিধাই একটিব পর একটি অর্থ বুঝাইতেছে । কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কাৰণ 
একটি ব্যাপার বুঝাইয়া আর একটি প্যাপাব বুঝাইবাব শক্তি অশিধাব 

নাই। এই জন্যই বল] হইয়াছে অভিধা (গে। ) বিশেষণকে ( গোত্বধন্মকে ) 

বুঝাইয়া কোন ব্যক্তি ব। বিশেষ্যকে (গরুকে ) বুঝাইতে পাবে না। স্থৃতবাং 
শবেব একটি অর্থ বুঝাইয়াই অভিধ। বিবত হইয়া যায়, তারপব তাহার আর 

কোন ব্যাপাবৰ থাকে না। 

এই প্রসঙ্গে বল যাইতে পাবে দে, অদ্বিতাভিধানবাদীর। অিধাকে খুব 

দীর্ঘ করিয়! দেখেন। তাঁহাদের মতে এক অভিধা ব্যাপারই এক অর্থ বুঝাইয়। 

আর এক অর্থ বুধাইতে পারে। যেমন ধন্ুদ্ধারী তীর নিক্ষেপ করিলে সেই 
তীর একই বেগের দ্বারা শত্রুর বশ্ম ভেদ কবির! গাত্রভেদ প্রভৃতি করিতে 
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পারে সেইন্কপ অভিধাই অর্থ হইতে রথাস্তরের বোধু জন্মাইতে পারে, 
ইহাই অন্বিভাভিধানবাদধীদের মত। 

ব্যতিরেক-_ইহা না থাকিলে, উহা! থাকে না, এইরপ সঙ্ন্ধকে ব্যতিরেকী 
(1628115৩ ) সম্বন্ধ বলে!” যেমন চক্ষ্সত্রিকু্ষ লা হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হয় না অথবা! বহ্ছি না, থাকিলে ধৃম হয» না। যেখানে কোন ধর্ের 
আভাববশতঃ কোন বস্তর অভাব অনুমিত হয় সেই ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক 

ব্যাপ্তি বলে। ঘেমন আত্মার উৎপত্তি হয় না) এই উৎপত্তির অভাবের দ্বারা 

অনিত্যন্থের অভাবের অন্থমান করিলে এই ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলা 

ধাইবে। 

ব্যপদেশী--যেখানে ভেদ নাই, সেইখানে ভেদ কল্পনা করিয়া! একই বস্ত্র 
ছুই অংশের অবতারণা কর] যাইভে পারে। রাহ ওরাহুর শির একই 
বন্ত, শির ছাড়া রাহুর দেহের আর কোন অংশ নাই। তবু রাহুকে ব্যপদেশী 

করিয়া বলা যাইভে পারে £ “বাহুর শির”। রপ প্রতীতিম্বক্ষূপ ; সুতরাং 
রস ও প্রতীতির মধ্যে ভেদ কর] সম্ভব নহে । তবু রসকে ব্যপদেশী করিয়া! 
বল যাইতে পারে-_রসের প্রতীতি। 

ব্যভিচার, ব্যভিচারী-_ব্যভিচার বলিতে একতর পক্ষে অব্যবস্থা বা 
নিমের অভাব বুঝায় । ঘাহা পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের (যেমন নিত্যত্থ 
ও অনিত)ত্ব)) একটিতেই (এক অস্তে) থাকে তাহা এরকান্তিক বা 

অব্যভিচারী। যে হেতু উভদ্ন অস্তেই থাকে তাহা একান্তিক নহে; তাহা 
অনৈকাস্তিক বা ব্যভিচারী । 

যে মকল ভাব স্থায়ী ও নিয়ত নহে তাহারা বাভিচারী বা সঞ্চারী । 

ব্যাপ্তি-অন্থমাৰ দেখুন । কোন হেতুর সাহায্যে অন্ত কোন ছুইটি বস্তর 
মধ্যে কোন নম্বন্ধের অন্্মান ষে সন্তব হয় তাহার কারণ এই যে যে-সাধ্যের 

অন্তিত্ব অনুমান কর] হইতেছে হেতু তাহার সহিত নিয়তসন্বন্বযুক্ত থাকে 
এই থে নিত, ব্যভিচার বা! ব্যতিক্রমহীন, অচ্ছেগ্ত সম্পর্ক ইহার নাম ব্যাপ্তি। 

যেমন, যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেইখানে সেইথানে বনি থাকে। ইহাকে 

অবিনাভাবও বলে। ॥ 

ব্রাক্ষণ-শ্রহণ-ন্যায়--বৌছ্ধ শ্রমণের জাতি থাকে না। কোন ব্রাক্ধণ 

শ্রমণ হইলে তাহাকে আর ব্রাহ্মণ বলা চলে না। কিন্তু পুর্বে তিনি ব্রাহ্মণ 
ছিলেন বলিদ্া পুর্ধ্ব সংজ্ঞাুদারে তাহাকে ব্রাক্ষণ শ্রমণ বলা যাইতে পারে ! 
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এই স্তাষ অন্তত্রও প্রযোজ্া। ধ্বনি অলঙ্কার, অলক্কার নছে। স্থতরাখ 

অলঙ্কারধ্বনি নামের কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। ধ্বনি হওয়ার, 
পুর্বে বাচ্যত্ব অবস্থায় অলঙ্কারকে অকঙ্কার বল! হইত বঙিয়! ধবনিত্ব অবস্থায়ও 

তাহার অলঙ্কারনাম স্মরণ করিনা তাহাকে অলক্কারধবনি বল! যাইতে 
পারে। 

শ্রচভার্থাপত্তি-দেবদত স্থলকাম্) অথচ সে দিনে ভোজন করে না। 
ভোজন ন| করিলে স্থুলত্ব সম্ভব হয় না। গ্ুতরাং বল! যাইতে পারে যে 

সে রাত্রিতে ভোঙ্বন করে। ইহ নিচ্চয়াত্মক জ্ঞান; অথচ এই স্থলে 
অন্গমান-প্রমাণ নাই ; এখানে লক্ষণারও প্রয়োগ হয় নাই। 

শ্রুতিলিজাদি প্রামাণরট্কল্া পারদৌরর্ষপ্যদ্__মর্শ পৌর্পমাস যাগগুলি 
প্রধান। প্রধাক্বার্দি কতকগুলি ক্ষু«র ক্ষুদ্র যাগ ইছাদের অপ্নন্বক্ধূপ। মীমাংস! 
দর্শনানুলারে এই অঙ্গতববোধক প্রমাণ .ছয়টি--(১) শ্রভিবাক্যস্থ বিভক্তির 

প্রয়োগ, (২) লিজ বা শকগত ও অর্থগত সামর্থ্য, (৩) বাকা অর্থাৎ পদ্ান্তরের 

সহিত মিলনযুক্ত পদান্তরঃ (9) প্রকরণ বা পরস্পরের আকাঙ্ষা, (৫) স্থান 

(সন্নিধি) এবং (৬) সমাধ্য। (সংজ্ঞা). এই প্রমাণগুলির ছুই বা ততোধিকের 
একজ্র সমাবেশ, হুইলে পুর্ববপুর্বটি বলবান্ ও পরূপবটি ছুর্ব্বল হয়। 

সঙ্কর--সশ্শিশ্র। .ছুইটি অলঙ্কছর ব। অপর বস্ত যদি এমন ভাবে 

সম্মিশ্রিত হয় ষে তাহাদের মধ্যে অন্ধুগ্রাহৃ-অস্গ্রাহক ভাব থাকে তাহা হইলে 

সেই সম্মিশ্রণকে সন্কর বা সঙ্কর-অলঙ্কার বলা হয়। 

সন্কেত-»এই শব হইতে এই অর্থ গৃহীত হয়__-এই থে নিয়ম ইহাকে 
বলে সঙ্কেত বা সময় । সক্ষেতের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহ। শব্দের সঙ্গে 
সাক্ষাৎছাবে 'লগ্ল হইয়। থাকে অর্থাৎ শব্ধ উচ্চারণ করা হইলে অন্ত কোন 
অর্থের ব্যবধান ন৷ রাখিয়া এই সক্কেতিত অর্থের প্রভীতি হয়। কেহ কেহ 

মনে করেন এই সক্ষেত নিত্য, কেহ কেহ মনে করেন ইহা ঈশ্বরদত্ত, কেহ 
কেহ মনে করেন ইহ! লৌকিক ব্যবহার-সঞ্ধাত। অভিধ1 ও জাতি দেখুন । 

অংঘটলা--(১) শবের রচনা বা বিন্যাস (২) শবেব মেলন অর্থাৎ 
পমাস। 

অংসর্গ__ (১) সংস্যতি দেখুন। ক 

(২) বাকা উচ্চারিত হইলে প্রথমে বাক্যস্থিত শব্ধ শ্রুত হয়, তৎ্, 
ইহাদের অনর্থর স্মরণ হয়। অতঃপর ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সন্ধ 



টাক! ৩৯৯ 

বা! সংসর্গ আছে তাহার বোধ জন্মায় । ইহার নাম সংসর্গ বোধ । কেহ কেহ 

মনে করেন ঘষে এই সংসর্গেই শবের সক্কেত বর্তে। 
জংস্ষ্টি--যদি দুইটি অলঙ্কার বা! ছুইটি অপর বস্ত এমন ভাবে সম্মিশ্রিত 

হয় থে ইহাদের মধ্যে অনুগ্রাহ-অন্ুগ্রাহক ভাব থাকে - তাহা হইলে সেই 
সাশ্মশ্রথকে বল! হয় সংহ্থষ্টি ব সংস্ষ্ি-অলঙ্কার। 

সঙ্গিধি__-আকাজ্ষ! ও যোগ্যতা দেখুন । বাক্যস্থিত শব্ধগুলির প্রয়োগের 
মধ্যে ব্যবধান রাখিলে চলিবে না। আমি যর্দি আজ বলি 'দেবদত্ব' আর 

কাল বলি 'যাইতেছে” তাহ হইলে সন্ধি বা নৈকট্যের অভাব হুইবে। 

সপক্ষ__পক্ষ দেখুন। পক্ষজাতীয় অপর বস্তর নাম সপক্ষ। পর্বতে 

ধম দেখিয়া যদি কে বহ্ছির অস্তিত্ব অন্থমান করিতে চাহেন, তজ্জঞ্ত তিনি 

দেখিবেন যে অপর কোন বস্্ব আছে কিন যেখানে সাধ্য বা অন্থুমেয বন্ছি 

আছে, যেমন রদ্ধনশালা ; এই স্থলে রন্ধনশাল! সপক্ষ। ধৃম যদি রমন্ধনশালায 

থাকে তবে তাহাকে বল! হইবে সপক্ষপত্ব। অঙ্থমানের জন্ত চাই---(১) পক্ষ- 

ধন্ধতা ( পর্বতে ধূমের অন্তিত্ব ), (২) সপক্ষসত্ব ( রঞ্ধনশালা প্রভৃতিতে ধূমের 

অস্তিত্ব) এবং (৩) স্বিপক্ষাসত্ব ( হুদ প্রভৃতিতে ধূমেব অভাক্)। 

সময়-__সক্ষেত দেখুন । 

সমবায়, সমবায়িকারণ-_বযদি কোন কিছু অপর কোন কিছুর সঙ্গে 

এমন ভাবে জড়িত থাকে. যে ইহাদ্দিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, তবে 

ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়। ঘটে ধে রং আছে; 

বস্ত্র যে তন্ত আছে, সমগ্রের সঙ্গে অংশের বাঁকোন ভ্রব্যের লঙ্গে তাহার গুণের 
্ নি 

থে সথন্ধ থাকে ভীহা। সমবাদের উদ্দহিীণ। 

& উপাদাননিম্মিত বস্তু সম্পার্কে উপাদানকে বলা হয় সমবায়িকারণ, যেমন 

ঘটেব সমবায়িকারথ মৃত্তিকা । 

সাধক, সাধন, স্্যু--কোথাও কোন কিছু দেখিয়। তাহার সাহায্যে 

তথায় অপর কোর্ন বস্তার নডিত্র অন্ধমান করিলে যে অপ্রত্যক্ষ বস্তার অস্তিত্থ 

মন্গমান করা হয় তাহাকে অন্গমেয় বা সাধ্য বলা হয় এবং অন্গমাপক ছেতুকে 

বল। হয় সাধক বা সাধন । * 

গর আমান্ত-_(১) সর্বধারণভাবে প্রযোজ্য । (কী জাতি। জাতি দেখুন! 

সিন্ধসাধন-_অগ্রমিতির ঘোষ রিশেখ। যাহা গমঃণিত হইয়া! গিয়াছে 

ভাহঞকে পুনরায় প্রমাণ করিষ্ধে সেই দৌষকে বলা হয় সিহ্ষসাধন । 



৪৯০ ধন্থাযলোক 
শ্্স০৯এ পপ এ 210 লক্ষণ দেখুন। 'যখানে মুখ্যার্থে বাধাদির অনুসন্ধানের 

বা] শব্দের গতি বা অর্থাববোৌধনশক্তি স্থিত অর্থাৎ বিলম্বিত হয় সেইখানে 
শব স্থলদগতি হইয়াছে এইরূপ বল যায়। রচ(য্য)টক মুখ্যার্থবাধা ও 
স্থলদগতিত্বের মধ্যে এই বলিয়া পার্থকা করিয়াছেন যে বাচ্যার্থের অভিপ্রায় 
মৃখ্যার্থবাধার এবং লক্ষ্যার্থের অভিপ্রায়ে স্খলদগতিত্বের প্রয়োগ গ্রহণ করিতে 
হইবে। এইবপ গ্রভেদ যুজিসজত কিনা তাহা স্থধীরা বিচার করিয়। 
দেখিবেন। 

স্ফোট-_যাহা হইতে অর্থ স্ফুটিত হয় তাহার নাম স্ফোট। কেহ কেহ 
মনে করেন ষে বর্ণ হইতেই অর্থের অবগন্তি হয়। এই মতের বিরুদ্ধে অনেক 
যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। উচ্চারিত হওয়ার পবমুহূর্তেই বর্ণ 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তাই এক বর্ণ কেমন কবিয়া! অন্ত বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইবে? 
আবার শুধু বর্ণ হইতেই ঘদ্দি অর্থে অবগতি হইত তাহা হইলে 'গমন?ও 'মগন 
শব্দ একই অর্থ বহন করিত। এই সকল আপত্তি এডাইবার জন্য স্ফোটবাদীর। 
ম্ফোটের অবতারণ! করিয়াছেন। স্ফোট অর্থ নহে, কিন্তু তাহা হইতেই অর্থ 
স্কুটিত হুয়। শ্ফোটবাদীর! মনে করেন ঘষে, সকল শবের অন্তরালে এক নিত্য, 
অবিভতাজ্য, ক্রমবিহীন স্ফোট আছে) উচ্চারিত বর্ণ তাহারই ব্যঞ্রক। ইহা 
একক ও নিত্য বলিয়। ইহাই শব্জব্রদ্ষ। ইহাই অথ-প্রত্যায়ক। 

দিও সকল শব্ধ ও বাকোব অন্তরালে এক নিত্য স্ফোট আছে তবু 
লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অবিভাদ্য স্ফোট হইতে অন্যান্ত স্ফোটের শি 
হয়। প্রত্যেক উচ্চারিত শব ও বাক্যে অন্তরালে যথাক্রমে শব্বস্ফোট 
ও বাক্যম্ফোট আছে । নিত্যস্ফোট ক্রমবিহীন হইলেও তাহ| হইতে ষে ধ্বনি 
প্রকাশিত হম তাহার মধ্যে ক্রমিকত1 আবিষাব কবা যাইতে পাবে। 
প্রকাশমান শব্ষের অপ্রকাশ ক্রমিক ঘে তন অবস্থা আছে তাহাদের নাষ-_ 
(১) পরা, (২) পশ্যন্তী ৭ (৩) মধ্যমা। শব্ধ প্রকাশিত হইলে তাহার যে 
অবস্থা! হয় তাহার নাম বৈখবী | 

স্বূপালিজ্ধ--যে হেতু নিজেই অবাস্তব তাহ স্বরূপতঃ অসিদ্ধ; তাহা 
অন্থমাপক লিঙ্গ হইতে পারে নাঁ। ইহাকে শ্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাঙাস বলা হয়? 
যেমন, কেহ বলিতে পারেন- ছায়। ভ্রব্য, কারণ তাহ! দ্রব্যের মত গতিশীল। 
এই হেতু অসিন্ধ, কারণ ছাম্না বাস্তবিকপক্ষে গতিশীল নহে। 

হ্বশব্--শ্ব-বোধক শব্দ । যে শব্ধ স্থগত অর্থকেই বুঝায়। যেমন, যদ্দি 
“লজ্জা” শব্দের দ্বার লচ্জার, 'শৃঙ্গার' এবেব দ্বারা শৃজার রসের প্রকাশ কর! 
হুমম তাহ! হইলে লঙ্জ। ও শুঙ্গার শ্বশব্বাচ্য হইল । 

ছেতু-_যাহ] নিম্নত হুইয়! সাধ্যে থাকে এবং যাহার বলে অঙ্থমান করা 
সম্ভব হয় । অগ্রমাপক হেতকে লিঙ্গ, সাধন বা সাধকও বলা হয়। 




